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ذوب آهن اصفهان  اعاده حیثیت 
کرد! 

۶۰۰ بنگاه که بانک ها را از کار 
انداختند

پیکر زاون از مقابل خانه هنرمندان 
اصفهان تشییع می شود

Z a y a n d e  R o u d  n e w s p a p e Rتغییر کاربری زیرمیزی گرفتن پزشکان در اصفهان

دو تا پنج سال حبس در انتظار 
دارندگان مواد محترقه است

درآمدزایی 20 هزار دالری 
داعش از فروش جسد

پیش فروش بلیت نوروزي اتوبوس 
آغاز مي شود

 تشخیص ابتال به HIV با تلفن 
همراه در 15 دقیقه

مسووالن سری به پشت بام نقش جهان  بزنند
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در نظر عامه مردم از هر ده پزشک 9 نفر زیرمیزی می گیرند
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هجمه تکنولوژی علیه زبان مادری
زبان مادری نه تنها برای این ایرانشناس که رییس دانشگاه 
است ،بلکه برای همه انسان های جامعه بشری ، بسیار با 

اهمیت است. 
آنقدر که س��ازمان یونس��کو برای حفظ و احی��ای زبان 
 مادری مل��ل، این روزها دس��ت ب��ه دام��ان هنرمندان

 شده است.
 Global Communications در ارتباطات جهانی یا
تمدن های بشری همواره مورد تهدید و از دست رفتگی 
قرار دارد؛ ام��ا تمدن هایی که قدرت مان��دگاری در برابر 
پدیده های جهانی شدن را دارند، بدون تردید اصالت خود 
را حفظ خواهند کرد. از این رو،یکی از زیرس��اخت های 
تمدنی بش��ر در ارتباطات منطقه ای و بومی، حفظ زبان 

مادری است که برای بسیاری ...
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پیست اسکی تاریک دره
 بارش برف در ابتدای ماه س��وم زمس��تان درچهارمحال و بختیاری به 
ویژه منطقه کوهرنگ موجب باز ش��دن پیست اسکی چلگرد پس از ماه 
ها تعطیلی شدوهم اکنون تمرین اس��کی بازان در این پیست اسکی از 

سر گرفته شده است.
شهرس��تان کوهرنگ اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از شهرستان 
های برف خیز کشور است که هرساله شاهد بارش های قابل توجه برف 

می باشد.
این شهرستان به خاطر داشتن بارش برف مناسب در زمستان همیشه 
پوشیده از برف است و ارتفاع برف در کوهستان ها و دره های آن به بیش 

از سه متر در فصل زمستان می رسد....

فروشندگان محترم یخچالهای صنعتی و ویترینی ) نمایندگی ، عمده و خرده فروشی ( آیا می دانید از ابتدای سال 1394، ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستید و 
اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان در صورت عدم استفاده از سامانه مذکوراز هرگونه معافیت مالیاتی محروم خواهید شد.

نخستین جشنواره فرهنگ مالیاتی 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه اطالع رسانی WWW.isf-maliat.irمراجعه نمائید

شناخت اجزای یک دودکش 
دودکش ها از وسایل گاز سوز آغاز و به کالهک ختم می شوند ، بنابراین هر دود کش 

3 بخش اصلی دارد : 
سه بخش اصلی دودکش ها :

1- لوله های رابط موقت در داخل ساختمان 
2- لوله های دائم در داخل دیوار یا کانالها

3- کالهک و پایه در خارج ساختمان 
به یاد داشته باشیم که هر وسیله گاز سوز، به یک دودکش مستقل و جداگانه 

نیاز دارد .

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز  استان اصفهان

دارای مجوز توزیع اینترنت )ISDP( به شماره 105-13-12 صادره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

پذیرش آگهی های روزنامه 

36250732-3
36265583

زاینده رود

پذیرش آگهی های روزنامه 

زاینده رود
36250732-3

36265583

آگهی مناقصه – مزایده 
)نوبت اول(

علیرضا اطهری فر – شهردار دولت آباد 

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عملیات مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجدالشرایط واگذار نماید:
1- مناقصه نوبت اول مربوط به تکمیل محوطه و ساختمان جانبی سالن ورزشی کربکند شهر دولت آباد 

2-  مناقصه نوبت اول خرید، حمل و پخش آسفالت 19-0 جهت بلوار امام خمینی)ره( دولت آباد 
3-  مزایده)نوبت اول( فروش زمین واقع در شهر دولت آباد 

4- مزایده )نوبت اول( واگذاری امتیاز بهره برداری یک قطعه زمین فنس کشی شده جهت احداث پارک بادی 
مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه حراست شهرداری: روز یک شنبه مورخ 93/12/17

گشایش پاکات مناقصه: روز دوشنبه مورخ 93/12/18
 www.dolatabadcity.ir مح��ل دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه: دول��ت آب��اد – بل��وار طالقان��ی – پای��گاه اینترنت��ی 

تلفن ۰31-45822۰1۰ 
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

چاپ اول 



يادداشت

با صدور پيامي؛

رييس جمهوری درگذشت 
سيدصادق طباطبايی را تسليت 

گفت
    به نقل از پايگاه اطالع رساني دولت، حسن روحاني با صدور 

پيامي، درگذشت سيد صادق طباطبايي را تسليت گفت.
متن پيام رييس جمهوری به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اناهلل و انا اليه راجعون

درگذش��ت دکت��ر س��يد ص��ادق طباطباي��ی ک��ه افتخار 
همگام��ی ب��ا نخس��تين مب��ارزان راه آزادی و نهض��ت امام 
 خمين��ی)ره( را در کارنام��ه خ��ود دارد، باعث تأل��م خاطر

شد.
مرحوم ص��ادق طباطبايی ک��ه در مکتب پ��در بزرگوار خود 
آيت اهلل س��لطانی طباطبايی)ره( با معارف اس��المی و آداب 
ش��ريعت پرورش يافته و در کنار دايی مبارزش امام موس��ی 
صدر، درس دف��اع از محرومان و نش��ر ارزش ه��ای دينی را 
آموخته بود و به علت نزديکی به بيت مک��رم بنيانگذار کبير 
جمهوری اس��المی اي��ران با آم��وزه های سياس��ی و فکری 
امام خمينی)ره( آش��نا ب��ود، بخش��ی از خاط��رات انقالب 
 ش��کوهمند بهم��ن ۱۳۵۷ ايران اس��ت که هرگ��ز فراموش

 نمی شود.
اينجان��ب با گرامی داش��ت ياد اي��ن عزيز از دس��ت رفته، به 
همه اعضای خانواده ايش��ان، خاندان مکّرم امام خمينی)ره( 
خصوص��ا ي��ادگار گرامی ايش��ان حضرت حجت االس��الم و 
المسلمين حاج سيدحسن خمينی و سرکارخانم دکتر فاطمه 
 طباطبايی و بيت محترم امام موس��ی صدر تسليت می گويم

 و از خداوند بزرگ برای ايش��ان غفران و رحمت الهی مسالت 
می کنم.

رييس پليس آگاهی اصفهان:

دو تا پنج سال حبس در انتظار 
دارندگان مواد محترقه است

رييس پليس آگاهی استان اصفهان گفت: براساس ماده 24 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز نگهداری، حمل يا فروش مواد 
محترقه جرم محسوب شده و عالوه بر ضبط کاال جريمه های 
سنگين از دو تا هفت برابر ارزش کاال و دو تا پنج سال حبس 

پيش بينی شده است.
معاون��ت اجتماعی فرمانده��ی انتظامی اس��تان اصفهان به 
نقل از س��رهنگ » س��تار خس��روی « اضافه کرد: بر اساس 
ماده قانونی ياد ش��ده اگر م��واد محترقه کالن ب��ا ارزش ۱0 
ميليون ريال تا يک ميليارد ريال باش��د وس��يله نقليه ضبط 
 و اگ��ر ارزش کاال بيش از ي��ک ميليارد ريال باش��د، مصادره

خواهد شد. 
وی اظهار کرد: با نزديک ش��دن ب��ه روزهای پايانی س��ال و 
افزايش فعاليت قاچاقچيان و س��ودجويان ب��رای عرضه مواد 
محترقه، پليس آگاهی اصفهان تالش خود را برای برخورد با 

اين افراد افزايش داده است. 
رييس پليس آگاهی استان اصفهان با بيان اينکه با قاقچيان، 
توليدکنن��دگان و توزيع کنن��دگان مواد محترقه به ش��دت 
برخورد خواهي��م کرد، اظهارک��رد: پليس آگاه��ی اصفهان 
با برنام��ه ريزی دقي��ق و اجرای ط��رح ه��ای عملياتی روند 
 مقابل��ه با قاچ��اق م��واد محترقه خارج��ی را تش��ديد کرده

 است. 
وی با اش��اره به اينک��ه با اج��رای اين عمليات ها کش��فيات 
م��واد محترقه 24 درصد رش��د داش��ته اس��ت ، تاکيد کرد: 
پلي��س آگاهی اس��تان اصفه��ان مقابل��ه با قاچ��اق و عرضه 
 مواد محترق��ه در مکان ه��ای مختلف را ب��ا جديت پيگيری

می کند. 
سرهنگ خس��روی با اش��اره به اينکه حوادث ناش��ی از مواد 
محترقه بر اثر فرهنگ سازی مناسب و نظارت جدی والدين 
در دو سال اخير در استان اصفهان کاهش يافته است، در عين 
حال تصريح کرد: در دوماه گذشته شاهد حوادث ناگوار بر اثر 
اس��تفاده از مواد محترقه در شهرس��تان های خمينی شهر و 

فالورجان بوديم. 
پايان��ی  روزه��ای  در  ت��ا  خواس��ت  والدي��ن  از  وی 
 س��ال نظ��ارت ج��دی ب��ر رفت��ار فرزن��دان خ��ود داش��ته

 باشند. 
ريي��س پلي��س آگاه��ی اس��تان اصفه��ان همچني��ن ب��ه 
فروش��ندگان م��واد اوليه س��اخت م��واد محترقه هش��دار 
 داد از فروش اين م��واد به ک��ودکان و نوجوان��ان خودداری

 کنند.
پي��ش از اي��ن، انفج��ار ترق��ه در قهدريج��ان از تواب��ع 
 اس��تان اصفه��ان، دو کش��ته و س��ه مج��روح ب��ر ج��ای 

 گذاشت.
اين حادثه در نيمه شب 2۷ بهمن در حالی رخ داد که يکی از 
قربانيان سرگرم س��اخت ترقه برای مراسم عروسی در منزل 

مسکونی خود بود. 
همچني��ن در حادث��ه ديگ��ری ک��ه چه��ارم بهم��ن 
رخ داد، ي��ک نوج��وان ۱4س��اله براث��ر انفج��ار ترق��ه 
 ه��ای دس��ت س��از در شهرس��تان خمين��ی ش��هر ج��ان 

باخت.

درآمدزايی 20 هزار دالری داعش از 
فروش جسد

نش��ريه آلمانی »فرانکفورت��ر آلگماينه زونتاگ س��ايتونگ« 
نوش��ت: به نظر می رس��د گروه تروريس��تی داعش با مشکل 
مالی روبروس��ت؛ به همين دليل اين گروه تروريس��تی برای 
 تحويل ه��ر جن��ازه، بين ۱0 ت��ا 20 ه��زار دالر پ��ول تقاضا 

می کند.
ب��ه نق��ل از اي��ن نش��ريه آلمان��ی، محاف��ل امنيت��ی خبر 
داده ان��د ک��ه گ��روه تروريس��تی داع��ش ب��ه تازگ��ی 
 اق��دام ب��ه ف��روش جن��ازه ه��ای پيش��مرگ ه��ای ک��رد

می کند.
اين گروه تروريستی اجساد قربانيان خود را به اين دليل به ازای 
پول تحويل می دهد که درآمدش از فروش نفت و آثار باستانی 

و عتيقه کاهش يافته است.

 

رييس مجلس شورای اسالمی با بيان اينکه محيط زيست 
در س��طح بين المللی و منطقه ای دچار خ��ود درماندگی 
اس��ت، گفت: مجلس آمادگ��ی همکاری ب��ا متخصصان و 
اس��تفاده از نتايج تحقيقات آنها در مراک��ز تصميم گيری 

را دارد.
دکتر علی الريجانی در بيس��تمين هماي��ش ملی انجمن 
متخصصان محيط زيست و دهمين جشنواره توسعه سبز 
که در دانش��گاه علوم و تحقيقات برگزار شد، افزود: محيط 
زيست هم در سطح جهانی و هم در کشور ما در حال حاضر 
موضوعی پيچيده است که يکی از مهمترين علل بروز اين 
پيچيدگی در زمينه محيط زيست، تلقی است که انسان ها 

نسبت به حيات و طبيعت دارند.
به گفته وی، تا زمانی که اين تلقی و جهان بينی نسبت به 
طبيعت و حيات عوض نشود و انسان به اين موضوع پی نبرد 
که حيات موضوعی پيوسته است، مشکالت زيست محيطی 

روز به روز فراگيرتر می شود.
رييس مجلس شورای اس��المی با اش��اره به آموزش های 
سنتی در دين اسالم اظهار داش��ت: اگر به اين آموزش ها 
توجه کنيم قطعا نگرش ما نسبت به طبيعت و محيط زيست 

عوض خواهد شد.
وی گرم ش��دن هوا و تغييرات اقليم را ستم بشر نسبت به 
طبيعت عنوان کرد و افزود: تاکنون بش��ر، حي��ات را تنها 
متعلق به خ��ود می دانس��ت و بقيه ش��ئون طبيعت را در 
اس��تخدام خود برای پربارتر ش��دن حيات انسان و تسلط 

بيشتر بشر بر طبيعت می دانست.
الريجانی با بيان اينکه ش��ايد در ديگر آيين های سنتی و 
مذهبی مانند دين اسالم طبيعت را مقدس بدانند، تصريح 
کرد: تا زمانی که طرز تفکر و جهان بينی انسان ها نسبت به 
حيات و طبيعت عوض نشود به گونه ای که سياستمداران 
و حکمرانان به محيط زيست توجه ويژه کنند و تمام آحاد 
مردم ب��رای بهبود وضعيت محيط زيس��ت ت��الش کنند، 
معضالت و چالش های زيست محيطی برطرف نخواهد شد.

رييس مجلس شورای اسالمی با اش��اره به اصل ۵0 قانون 
اساسی که حفاظت از محيط زيست را امری همگانی و هر 
گونه تخريب محيط زيست را ممنوع می داند، تاکيد کرد: 
حفاظت از محيط زيست و بهبود شرايط حيات احتياج به 

اراده عمومی دارد.
وی افزود: در توس��عه به هيچ عنوان حقی وجود ندارد که 

محيط زيست تخريب شود.
الريجانی با اشاره به اينکه در حال حاضر محيط زيست با دو 
چالش عمومی مواجه است، اظهار داشت: يکی از معضالت 
محيط زيست معضالت بين المللی است که غالبا کشورهای 
بزرگ موجب آن می شوند و ديگر معضل مربوط به چالش 
های منطقه ای اس��ت که به دليل عدم توجه کش��ورهای 
منطقه به ساختارهای زيست محيطی، اين معضل به وجود 

آمده است.
به گفته ريي��س مجلس، بی توجهی به س��اختار طبيعت، 
بهره برداری بيش از حد از منابع آب در ديگر کش��ورهای 
منطقه امروز موجب بروز مشکالتی در کشور ما و کشورهای 

همسايه از جمله عراق شده است.
وی با اشاره به بروز ريزگردها در استان های غربی و جنوبی 
کشور، يادآور شد: اگر چه بخشی از اين معضالت مربوط به 
داخل کشور می شود، اما کشورهای همسايه در بروز گرد 
و غبار در کشورمان نقش عمده ای دارند، بنابراين بايستی 
تالش های ديپلماسی در س��طح بين المللی برای رفع اين 

مشکل آغاز شود.
الريجانی با اش��اره ب��ه رايزنی هاي��ی که ۶ س��ال پيش با 
مسئوالن کش��ور عراق در خصوص ريزگردها انجام داده، 
اظهار داشت: در آن زمان شرايط کش��ور عراق به گونه ای 
بود که به هيچ عنوان محيط زيس��ت را جدی نمی گرفتند 
اما امروز بايستی با کمک تالش های بين المللی اين مسئله 

رفع و رجوع شود.
رييس مجلس شورای اسالمی، محيط زيست را دچار نوعی 
درخودماندگی توصيف کرد و افزود: چنانچه در سطح بين 
المللی و منطقه ای از تار و پود اي��ن درخودماندگی بيرون 

نياييم، وضعيت روز به روز بدتر می شود.
وی، باال بردن سطح آگاهی های عمومی را از طريق رسانه 
ای عمومی به ويژه راديو و تلويزيون و آموزش در س��طوح 
مختلف آم��وزش و پ��رورش و آموزش عال��ی را مهمترين 
کليد گريز از اين درخودماندگی در زمينه محيط زيس��ت 

عنوان کرد.
الريجانی، چالش های زيس��ت محيطی کشور از جمله پر 

شدن تاالب ها، ريزگردها و آلودگی هوای کالنشهرها و بد 
استفاده کردن از جنگل ها و درياها را مهمترين معضالت 
زيست محيطی داخل کش��ور عنوان کرد و افزود: در حال 
حاضر حجم فرسايش جنگل های کشور بسيار زياد است، 
اين در حالی است که با توجه به مساحت کم جنگل ها در 
کشور و ش��رايط آب و هوايی خش��ک و نيمه خشک ايران 
بايستی نسبت به اين مساحت کم دغدغه مند باشيم و آن 

را غنيمت بشماريم.
وی با اشاره به اينکه استفاده از ظرفيت توريسم به معنای 
تخريب محيط زيست، جنگل و مراتع نيست، تصريح کرد: 
تبديل مرات��ع و مزارع در مناطق خ��وش آب و هوا به بهانه 
توريسم به ويالها، ستمی اس��ت که انسان بر طبيعت و در 

نهايت بر خود روا می دارد.
رييس مجلس شورای اس��المی يادآور شد: در حال حاضر 
يکی از عمده ترين داليل خشک شدن درياچه ها و تاالب 
های کشور، استفاده ناصحيح منابع آب در بخش کشاورزی 
اس��ت به گونه ای که ۹0 درصد از منابع آبی کش��ور صرف 

بخش کشاورزی می شود.
الريجانی تصريح کرد: بايستی آبياری کشاورزی به صورت 
غرقابی به آبياری تحت فشار تبديل شود که برای اين کار 
با وجود مشکالتی که در منابع بودجه وجود دارد، سرمايه 

گذاری خاص انجام شده است.
وی س��رمايه گذاری برای مهار آبها، س��رمايه گذاری برای 
انتقال آب و موضوع آب های مج��ازی و همچنين آبياری 
تحت فشار را از جمله مواردی عنوان کرد که در بودجه سال 
آينده اعتبار ويژه برای آنها در نظر گرفته شده و مذاکراتی 

در حال انجام است.
الريجان��ی با اش��اره ب��ه اينکه متوس��ط بارندگی کش��ور 
2۵0 ميل��ی متر اس��ت، تاکيد ک��رد: بنابراين ب��ا توجه به 
اين مي��زان بارندگ��ی بايس��تی در مصرف بهين��ه منابع 
آب کوش��ا باش��يم و به روش ه��ای مختلف علم��ی آب را 
به اس��تان ه��ای مرکزی که دچار خشکس��الی هس��تند، 
 برسانيم تا بتوانيم جلوی مهاجرت و تغيير شرايط زيستی را 

بگيريم.
رييس مجلس با اشاره به اينکه محيط زيست بحثی کامال 
تخصصی است و نيازمند توجه به ابعاد مختلف است، اظهار 
داش��ت: مرکز پژوهش های مجلس در برنامه ريزی برای 
پروژه های خود همچنين در برنامه ريزی برای سياس��ت 
های برنامه ششم توسعه موضوعاتی مانند شرايط بد آب و 

هوايی در کشور و چگونگی وصول آب را در نظر می گيرد.
وی افزود: بنابراين از تمام متخصصان و کارشناسان حوزه 
محيط زيست می خواهيم که با کميسيون های تخصصی و 
مرکز پژوهش های مجلس برای تصميم گيری در خصوص 

مسائل تخصصی محيط زيست همکاری کنند.
به گفت��ه الريجان��ی، در حال حاض��ر محي��ط در پارلمان 
برای حضور متخصصان و کارشناس��ان محيط زيس��ت و 
استفاده از نتايج تحقيقات آنها در مراکز تصميم گيری چه 
 کميس��يون ها، چه مرکز پژوهش ه��ا و چه صحن مجلس

 باز است.
رييس مجلس ش��ورای اس��المی در پاي��ان تصريح کرد: 
مجل��س آمادگی همکاری ب��ا متخصصان و کارشناس��ان 
محيط زيس��ت ب��رای اس��تفاده از نتايج تحقيق��ات آنها 
در تصمي��م گي��ری و وض��ع قواني��ن را دارد. همچني��ن 
متخصصان بخش غيردولتی م��ی توانند در صحن مجلس 
در کن��ار دولتی ه��ا برای تصمي��م گيری در کميس��يون 
 های تخصص��ی و مرک��ز پژوهش های مجل��س همکاری

 کنند.

رييس مجلس عنوان کرد؛

نقش همسایگان ایران در بروز گرد و غبار

وزير امور خارجه:

سطح فعلي مذاکرات نيازمند 
تصميم گيري در سطح عالي است

    

محمد ج��واد ظريف، وزير ام��ور خارجه گف��ت: به نظر 
مسووالن کش��ور مذاکرات به مرحله ای رسيده که نياز 
به تصميم گيری جدی در س��طح عال��ی دارد. به همين 
دليل از رييس س��ازمان انرژي اتمي کش��ور درخواست 
ش��د در اين دور حضور يابد تا موضوعات ش��فاف، دقيق 

و ريز بررسی شود.
محمد ج��واد ظريف اف��زود: موضوعات هس��ته ای ابعاد 
مختلف��ی دارد. ما غنی س��ازی و راکت��ور اراک را داريم 
. مجموع��ه اين بحث ها نياز به اش��راف کام��ل به برنامه 
هس��ته ای صلح آميز کش��ور دارد که علي اکبر صالحی 
به عنوان رييس س��ازمان انرژی اتمی ، فردی متخصص 
و علمی با سوابق هسته ای است که در اين حوزه اشراف 

کامل دارند.
وزير امور خارج��ه گفت: اي��ن بار احس��اس کرديم که 
زمان زيادی ب��ه پايان مهل��ت باقی نمانده اس��ت وبايد 
در يک س��طحی با اش��راف کاف��ی به موضوع��ات همه 
مس��ايل را هم��ه جانبه ن��گاه ک��رد . وی گف��ت: علي 
 اکب��ر صالح��ی می توان��د در اي��ن بخش به م��ا کمک 
کند . ط��رف آمريکايی هم در اين جلس��ه در پاس��خ به 

پيشنهاد ما در سطح وزير انرژی حاضر شد .
وی درباره حضور حسين فريدون دس��تيار ويژه رييس 
جمهور در اين مذاکرات گفت : برای هماهنگی با رياست 

جمهوری حضور وی ضروری بود .
وزي��ر ام��ور خارج��ه گف��ت: تواف��ق مبه��م و ناقص را 
نمی پذيري��م؛ بنابراين ت��ا زمانی که درب��اره همه موارد 

توافق نشود هيچ توافقی صورت نمی پذيرد.
ظريف در مصاحبه با واحد مرک��زی خبر در ژنو با تاکيد 
بر اينکه برای رسيدن به توافق کامل هيچ توافقی وجود 
نخواهد داشت گفت: بعد از اينکه مقام معظم رهبری روی 
يک مرحله ای بودن توافق تاکيد کردند، فرمايشات ايشان 
همواره فصل الخطاب و راهگش��ا بوده اس��ت و ما هيات 
مذاکره کننده بسيار خوش��حاليم که اين بار فرمايشات 
مقام معظم رهبری درست خطی بود که ما همواره دنبال 
آن بوديم و خودمان اين تحليل را داشتيم که توافق های 
کوچک، مقطعی و جداگانه به نفع کشور و ساير مذاکره 

کنندگان نيست.
وی با بيان اينکه توافق های کلی، جا را برای تفسيرهای 
مختلف باز می کن��د و بايد همه طرف ه��ا نگران چنين 
توافقی باشند، افزود: هر زمان که ديدگاه های طرف ها به 
هم نزديک ش��د بايد در يک زمان بر روی کاغذ آورده و 
متن نهايی شود و اين سياستی است که دنبال می کنيم.

وزير خارجه گفت: برنامه هسته ای ايران کامال صلح آميز 
است . ايران در برابر فشار و تحريم تسليم نمی شود و تنها 
راه رس��يدن به راه حل، مذاکره با ايران بر اساس مبانی  

است که در توافق ژنو روی آن توافق شده است.

جمشيد پژويان، عضو هيات علمی 
دانشگاه عالمه طباطبايی با حضور 
در کافه خب��ر درب��اره هدفمندی 
يارانه ه��ا و عملک��ردش در دولت 

احمدی نژاد توضيح داد.
جمش��يد پژويان که از او به عنوان 
تئوريس��ين طرح هدفمندی يارانه 
ها نام برده می ش��ود، اين روزها در 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام به 
سمت دبير کميس��يون اقتصادی 

مشغول به کار است. 
پژويان در بخش��ی از توضيحات خ��ود درباره 
طرح هدفمندی يارانه ها گف��ت: » اين طرح 
يک بخش��ی از درس��ی بود که من سر کالس 
دادم. تخصص من اقتصاد بخش عمومی است 
که ش��امل يارانه ها و ماليات می شود. بخشی 
از درس من درباره يارانه ها بود و اين موضوع 
به زمان رياس��ت جمهوری آقای احمدی نژاد 
نيس��ت؛ بلکه از زمان آقای مهندس موسوی 
که آش��فته بازار يارانه ها به س��فارش کس��ی 
ک��ه دان��ش اقتصاد کالس��يک نداش��ت و در 
عرصه صنعت فعاليت داشت راه افتاد بارها به 
هدفمندی يارانه ها تاکيد کردم. همان موقع 
شروع کرديم به دولتی کردن و ديگر آخر سر 
به جايی رس��يده بود که ص��د درصد تجارت 

خارجی دولتی شود. «
پژوي��ان که در دول��ت دهم به عن��وان رييس 
شورای رقابت فعاليت داش��ت ادامه داد: » از 
طرفی يارانه ها بدون مطالعه و بی اساس بود. 
از همان زمان يارانه ها رو طوری توزيع کردند 
که حق همه مردم هس��ت که در واقع نيست. 
با دوستان پزشکم که صحبت می کنم گويی 
طلبکارند و م��ی گويند حق نفت ماس��ت در 
صورتيکه درآمد يک روز ش��ان اندازه يک ماه 

من است. «  

عضو هيات علمی دانش��گاه عالمه طباطبايی 
افزود: » آن بن��ده خدايی ک��ه در خانش يک 
گليم هم نيست در خانه اش باز هم باشد کسی 
نمی آيد وارد شود و چيزی از خانه او ببرد. پس 
اين نيروی انتظامی و پليس برای آدم های پول 
دار است که در خانه شان گاو صندوق دارند. يا 
اينکه خيابان ها آسفالت می شود برای کسانی 
اس��ت که پول دارند و با خودرو های شان در 
خيابان تردد می کنن��د. از اين مثال ها فراوان 

می توان مطرح کرد. «  
او اعتق��اد دارد اينکه می گوين��د يارانه نقدی 
تورم ايجاد می کند و يارانه جنسی اين کار را 
نمی کند اشتباه است: »  در نظريه های اقتصاد 
تنها جايی که برای يارانه جنسی توجيه دارد 
اين است که پيامد خارجی مثبت داشته باشد 

و مثال آن آموزش و بهداشت است. «  
پژويان در پاس��خ به س��والی درباره اينکه آيا 
قبول داريد توزيع نقدی يارانه ها اقتصاد ايران 
را دچار مشکل کرد يا خير گفت: » هيچ راهی 
اقتصاد ما نداش��ت، ندارد و نخواهد داشت جز 
اينکه قيمت های نس��بی را اص��الح کند. من 
اس��مش را هدفمندی يارانه ها نمی گذارم و 

اسم آن اصالح قيمت های نسبی است. «  
او افزود: » من در س��الگرد نخس��تين س��ال 

هدفمندی يارانه ها نشان دادم که چه 
آثار مثبتی در س��بد مصرفی خانوار 

داشته است. 
سال دوم هم به اين ترتيب نشان دادم 
که هدفمندی ياران��ه ها چه تاثيرات 
مثبتی داش��ت ام��ا آنچه ک��ه هدف 
غايی بود اي��ن بود که بخ��ش توليد 
اصالح ش��ود. هرچه داد زدم کس��ی 
نشنيد. البته وزير اقتصاد در سمينار 
پشت بلندگو اعالم کرد که نظر دکتر 
پژويان چيست اما چون هيات دولت 
متوجه نشد نمی توانس��ت ماجرا را پيش ببرد 
و نتوانستند بخش توليد را  مديريت کنند. «  

پژوي��ان در رابط��ه ب��ا نس��بت فعاليت��ش با 
دول��ت احمدی ن��ژاد اينگونه توضي��ح داد: » 
م��ن در آن دولت به درخواس��ت دانش��جوی 
 قديمی ام دکتر حس��ينی به ش��ورای رقابت

 رفتم. «
عضو هيات علمی دانش��گاه عالمه طباطبايی 
در پاسخ به پرسش��ی مبنی بر اينکه چرا يک 
استاد برجس��ته اقتصاد دانش��گاه وارد عرصه 
اجرايی ش��د، گفت: » من يک استاد دانشگاه 
هس��تم  و زنده و م��رده ام اندازه فيلی اس��ت 
که قيمت آن هم ت��راز  بهای عاج آن اس��ت. 
پژويانی که در س��ی، چهل س��ال فق��ط نگاه 
می کرد و انتق��اد می کرد نبايد خ��ودش را با 
وزارت ني��رو، وزارت ارتباط��ات،  وزارت راه و 
شهرس��ازی و ...درگير می ک��رد.  اما از طرفی 
ديگ��ر اعتقاد م��ن اين ب��ود که باي��د چنين 
نهادی باش��د و به همي��ن دلي��ل پذيرفتم  تا 
اگر نهاد ش��ورای رقاب��ت راه افت��اد کنار می 
کشم. اما پژويان بايد عاقل تر از اين بود و می 
پذيرفت که همچين نهادی نمی تواند ش��کل 
 بگيرد. خوش��بختانه من قبل تر اس��تعفا داده

 بودم. «

آخرين ماه سال برای بس��ياری از کسب و کارها ش��لوغ ترين زمان سال نيز محسوب 
 می ش��ود. راهکارهای زير به ش��ما کمک می کنند ک��ه از تاثير منفی فش��ار زمان بر 
بهره وری بکاهيد.افزايش ميزان مش��تری ها برای برخی از کسب و کارها، لزوم جمع 
بندی سالی که رو به پايان است و تسويه حساب با مشتری ها از جمله مواردی هستند 
که باعث می شوند صاحبان برخی از کس��ب و کارها در روزهای پايان سال به اصطالح 
حتی وقت سر خاراندن هم نداشته باشند. اگر فعاليت کاری شما نيز در ميان اين کسب 
و کارها قرار می گيرد، موارد زير به شما کمک خواهند کرد که از پس مديريت امور در 
ماه اسفند بربياييد. در اين ش��رايط، راهکارهايی وجود دارند که می توانند به افزايش 

بهره وری بيانجامند:
1- امور را اولويت بندی کنيد

اولويت بندی امور به آن آس��انی که به نظر می رس��د نيس��ت. بهتر اس��ت زمانی را به 
انديشيدن در مورد اولوليت بخشيدن به امور اختصاص دهيد و حتی آن را روی کاغذ 

بنويسيد. 
2- روی يک کار تمرکز کنيد

برخی افراد هنگامی که چندي��ن کار باقی مانده دارند و فش��ار زمان را نيز احس��اس 
می کنند،  به انجام همزمان کارها روی می آورند؛  اما حقيقت اين است که تقسيم تمرکز 
بر روی چندين کار کمکی به افزايش به��ره وری فرد نمی کند و در عمل انجام همه آن 

ها با هم به زمان بيشتری نياز دارد. 
3- هميشه در دسترس نباشيد

طی فعاليت های روزانه معموال عوامل بيرونی باعث بر هم خوردن تمرکز فرد می شوند. 
برای مثال نتايج يک تحقيق در آمريکا نش��ان می دهد که کارکنان دفاتر در هر ساعت 
۷ بار با مواردی مواجه می شوند که آن ها را مجبور می کند دست از کار بکشند و چنين 
مزاحمت هايی در طول روز حدود 2 س��اعت از زمان کاری مفيد فرد می کاهد. چنين 
مواردی ممکن است زنگ زدن تلفن و حضور سرزده يک همکار به دفتر شما باشد. بهتر 
است هنگامی که فشار زمان را به شدت احساس می کنيد، خود را از دسترس افراد خارج 
کنيد تا کمتر تمرکز شما را به هم بزنند. همچنين اگر می خواهيد همچنان پاسخ تلفن 
را بدهيد، پشت تلفن طوری صحبت کنيد که تماس گيرنده متوجه بشود که طی چند 

ساعت آينده نبايد با شما تماس بگيرد.
4- منابع اتالف وقت را شناسايی کنيد

هر فردی عاداتی دارد که باعث اتالف وقت وی می شوند. برای مثال برخی از افراد بيهوده 
در اينترنت چرخ می زنند و بدون اينکه متوجه ش��وند مدت زمان زيادی را به شيوه ای 
غيرمفيد در اينترنت می گذارند. برخی ديگر ممکن است زمان زيادی را به بازی تلفن 
همراه شان اختصاص بدهند. به همين خاطر بهتر است منابع اتالف وقت را شناسايی 
کنيد و زمانی که رييس شما منتظر آماده شدن پروژه است، از آن ها اجتناب کنيد. در 

اين صورت به مراتب وقت بيشتری برای انجام پروژه ها خواهيد داشت.

اخبار کوتاه

2
صبح پنجشنبه؛پیکرصادق طباطبایی به خاک سپرده می شود

پيکر مرحوم سيدصادق طباطبايی، صبح پنجشنبه ۷ اس��فند از مقابل حسينيه جماران 
تشييع و در حرم امام خمينی)ره( به خاک سپرده می شود.پيکروی در کنار مادرش به خاک 
سپرده خواهد شد.سيد صادق طباطبايی از ياران امام)ره( در دوران تبعيد در فرانسه به علت 

سرطان ريه در سن ۷۱ سالگی در دوسلدورف آلمان درگذشت.
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 چگونه می توان روزهای پرکار آخر سال
 را مديريت کرد؟

تئوريسين هدفمندی يارانه ها :

بايد عاقل تر بودم و می پذيرفتم که شورای رقابت شکل نمی گيرد



گشتی در اخبار

  رییس کانون وکالی اصفهان گفت: حفظ و ایجاد یک دادرس��ی عادالنه، اصل مطلب 
در بحث استقالل کانون های وکال است.فرهاِد رستم شیرازی ابراز کرد: مبادالت اخبار 
بین کانون های وکال و رس��انه ها، باعث افزایش سطح آگاهی های عمومی می شود که 

امیدواریم این مبادالت بیش از پیش گسترش یابد.

بویین میاندشت، به دامنه شهرهای 
سبز پیوست

 رییس اداره گاز شهرستان داران، با اشاره به اینکه  از سال 1367  
گازرساني به  شهرها ، روس��تاها، صنایع بزرگ وکوچک، مراکز 
آموزش��ي  وخدماتي و... در این منطقه آغاز ش��د گفت: بویین و 
میاندشت به دلیل مجاورت با قدیمی ترین خط انتقال گاز کشور 

در سال 66  از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده است.
قاسمی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 9هزار و250 مشترک 
در این شهرس��تان سردس��یری از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند.
وی اظه��ار داش��ت: با گاز دار ش��دن پنج ش��هر ماه��ورک،دره 
حوض،دره س��اری، باغ م��ادی وخلعت پوش��ان در دهه مبارک 
فجر،کلیه روستاهای این شهرستان گازدار و به جرگه شهرهای 

سبزکشور پیوستند.
ریی��س اداره گاز شهرس��تان داران، اف��زود: ت��ا کن��ون حدود 
45ه��زار و 620 مش��ترک خانگ��ي و تج��اري و صنعت��ي در 
بویین میاندش��ت، فریدن، چادگان ، فریدونش��هر و روستاهای 
 تابعه آنه��ا  جزء خان��واده بزرگ ش��رکت  گاز اس��تان  اصفهان

 می باشند.
قاسمی با بیان اینکه 4شهرستان،7شهر و 200روستای موجود  از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند تصریح کرد :  داران با داشتن 
14هزار و 847  مشترک باالترین و دهکده زاینده رود با یک هزار 

و 211 مشترک کمترین   تعداد مشترکین گاز را دارند.
ریی��س اداره گاز شهرس��تان داران، وضعیت ش��بکه این ناحیه 
را بیش از ی��ک هزار 479 ش��امل ؛ بی��ش از 130 کیلومتر خط 
 تغذیه، 296 کیلومتر ش��بکه فوالدی، 1052ش��بکه پلی اتیلن 

عنوان کرد.
قاس��می همچنین، در خصوص  وضعیت انش��عابات این ناحیه 
گفت: تا کنون بیش از 11هزار و 800 انشعاب فوالدي و25هزار 
و 478 انش��عاب پلي اتیلن به بهره برداری رس��یده و بالغ بر 60 
  TBS،CGS ، CPS،CGS/TBS ایستگاه گاز از انواع مختلف
"MRS، MS ، و7جایگاه س��وخت CNG  در ای��ن ناحیه فعال 

هستند.

مسابقه سراسری پروژه های آماری 
دانش آموزی  

    اردیبهش��ت س��ال جاري دانش آموزان اصفهاني با شرکت در 
برنامه ویژه خانه ریاضیات با بهترین پروژه ها در بخش آمار ومدل 

سازي آشنا مي شوند.
فاطم��ه هاني، مس��وول خان��ه ریاضی��ات اصفهان با اش��اره به 
برگزاري مس��ابقه سراس��ري بهترین پروژه آمار و مدل س��ازي 
در مح��ل خان��ه ریاضی��ات، اف��زود: مهل��ت ارس��ال پروژه ها 
از 15 فروردی��ن ت��ا 15 اردیبهش��ت ب��وده و پروژه های��ي 
 ک��ه خ��ارج از ای��ن زمان ارس��ال ش��وند ترتی��ب اث��ري صادر

 نمي شود. 
وي بیان داش��ت: این برنامه به منظور آش��نایي دانش آموزان با 
مباحث آمار، عمومي کردن این علم، اهمیت دادن به آموزش آمار 

و ایجاد رقابت بین دانش آموزان به ویژه دوره دبیرستان است. 
مس��وول خانه ریاضیات اصفه��ان با بیان اینکه ش��رکت در این 
مسابقه به صورت انفرادي یا در گروه هاي سه نفره انجام مي شود، 
اظهارداشت: تمام دانش آموزان سال دوم رشته ریاضي و فیزیک، 
علوم انساني و سال س��وم رش��ته علوم تجربي مي توانند در این 

مسابقه شرکت کنند. 
وي ادامه داد: پروژه هاي دانش آم��وزان در ابتدا در خود مدارس 
توس��ط معلم راهنما انتخاب و بعد از ارزیابي نهایي به خانه آمار 
اصفهان ارسال مي شوند، که در نهایت بهترین پروژه ها با انتخاب 
هیات داوران موجود در این خانه انتخاب و به برگزیدگان جوایز 

نفیسي اهدا مي شود.

دو كشته بر اثر انحراف به چپ پیكان 
در جاده داران- الیگودرز

رییس پلیس راه اس��تان اصفهان از مرگ دو نفر ب��ر اثر برخورد 
یک دستگاه خودروي پیکان با یک دستگاه کامیون بنز در محور 

داران –الیگودرز خبر داد.
سرهنگ رضا رضایي اظهار کرد: ساعت 17 و40 دقیقه روز شنبه، 
بر اثر برخورد یک دستگاه سواري پیکان با کامیون بنز در محور 
داران- الیگودرز، حادثه آفریده شد که عوامل گشت پلیس راه به 

همراه اکیپ هاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند. 
وي خاطرنشان کرد: متاس��فانه در این حادثه دلخراش، راننده و 
سرنشین پیکان به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند. 
رییس پلیس راه استان اصفهان با اش��اره به هواي برفي و لغزنده 
بودن جاده، گفت: بنابر اعالم نظر کارشناس تصادفات پلیس راه، 
علت وقوع این حادثه، انحراف به چپ خ��ودروي پیکان گزارش 

شده است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

ساختمان ها باید ایمن ، استاندارد و 
مقاوم احداث شوند

    عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان عنوان کرد : ساختمان 
ها باید ایم��ن ، اس��تاندارد و مق��اوم احداث ش��وند؛ زی��را این 
س��اختمان ها س��رمایه ملی ما هس��تند و این ظلم مضاعف در 
حق ش��هروندان اس��ت که س��اختمان ها به گونه ای س��اخته 
 ش��وند که پس از چند س��ال هم��ه س��رمایه گذاری ه��ا به باد

 برود .
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در جلسه علني شوراي اسالمي 
شهر اصفهان با تبریک روز مهندس عنوان کرد : مردم ما حاصل 
یک عمر تالش خود را برای احداث یک س��اختمان یا خرید یک 
آپارتمان صرف می کنند و باید مطمئن باشند این ساختمان ایمن 
، استاندارد و مقاوم و در یک کالم مطابق با مقررات ملی ساختمان 

ساخته شده است .
 مهندس عبد الرس��ول جانثاری ب��ا بیان اینکه در کش��ورهای 
پیش��رفته اگر زلزله بزرگی اتف��اق بیفتد درآ ن صرف��ا به تعداد 
انگشتان دست کشته می شوند اذعان داش��ت: اگر آن زلزله در 
ایران رخ دهد هزاران نفر کشته می شوند . به راستی چرا چنین 
 است ؟قطعا این مساله اتفاقی نیست و ریشه های آن باید بررسی 

شود .

دبیر كانون هالل احمر دانشگاه اصفهان؛

نیاز مبرم به خیرین اصفهانی 
جهت بازارچه خیریه 

میالد مرادی - دبیر کانون هالل احمر دانشگاه اصفهان 
گفت: به مناس��بت عید ن��وروز کانون ه��الل احمر این 
دانشگاه، زیر نظر امور فرهنگی دانشگاه،  با همکاری هالل 
احمر اصفه��ان و در جهت حمایت از کودکان س��رطانی 
و آنمی اقدام ب��ه برق��راری بازارچه خیریه در دانش��گاه 
اصفهان کرده اس��ت الهه حبیبی تبار، دبیر کانون هالل 
احمر دانشگاه اصفهان در گفتگو با زاینده رود با اشاره به 
اینکه در این راس��تا به حمایت خیرین نیازمندیم  اظهار 
کرد: امسال نیز همانند دو سال گذشته جهت حمایت از 
کودکان سرطانی وآنمی اقدام به برگزاری بازارچه خیریه 
دردانش��گاه اصفهان کرده ایم،که از تاریخ 2 تا 13 اسفند 
همه روزه از س��اعت 8صبح الی 18 بعد از ظهر در س��لف 

کوثر این دانشگاه حال برگزاری است. 
وی افزود:غرفه هایی همچون گل و گیاه،کیک وشیرینی، 
بدلیجات،ترش��یجات و آلوچه،غ��ذای خانگی و فس��ت 
فود،کتاب و عکاس��ی محصوالت خود را عرضه می کنند.
همچنین دو غرف��ه اختصاص ب��ه انجم��ن توانخواهان 
آسوده ماوی و موسس��ه خیریه حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان اصفهان )کسا( دارد، که قسمتی از هزینه این 
غرفه ها را خود دانش��جویان تقبل کرده اند. وی در ادامه 
گفت: سال گذش��ته در حدود 15 میلیون درآمد داشتیم 
که قسمتی زیادی از این پول صرف هزینه شیمی درمانی 
کودکان سرطانی و قس��متی هم  برای کانون پروانه های 
امید و اندک��ی هم جه��ت هزینه بازارچه امس��ال صرف 
شده است.امس��ال نیز پیش بینی ما این است که نسبت  
به سال گذشته درآمد زیادی داش��ته باشیم.دبیر کانون 
هالل احمر دانشگاه اصفهان با اش��اره به اینکه نیاز مبرم 
به خیرین اصفهانی داریم تصریح کرد:با توجه به ظرفیت 
های موجود در دانشجویان قصد داریم که در سایر دانشگاه 
ها نیز فعالیت کنیم و بر حوزه فعالیت های خود بیفزاییم.
همچنین تالش ما این است که عالوه بر هزینه های درمان 
این بیماران به بهبود کیفیت زندگی این عزیزان ازجمله 

آموزش و فرهنگ و...بپردازیم.
 وی  افزود: ضمن تش��کر از خیرین و مس��ووالن دانشگاه 
با توج��ه به اینک��ه  نیروی انس��انی ای��ن بازارچه همگی 
دانش��جو هس��تند برای پیش��برد اهداف خ��ود نیازمند 
توجه بیشترمسووالن و خیرین اس��تان هستیم. خیرین 
اصفهانی جهت همکاری میتوانند هر روزه به این بازارچه 
واقع در سلف کوثر دانشگاه اصفهان مراجعه کنند ویا می 
 توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت زیر واریز 
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حذف زیرمیزی گرفتن پزش��کان در 
گام سوم طرح تحول نظام سالمت در 
صورتی در دستور کار و جزو سیاست 
های ابالغی وزارت بهداشت قرار گرفت 
که عمال اقدامی در جهت باال بردن انگیزه پزش��کان برای 

انجام عمل جراحی در بیمارستان دولتی صورت نگرفت .
ب��ه گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، معض��ل زیرمیزی 
گرفتن پزش��کان زمانی قابل حذف اس��ت که پزش��کان 
در بیمارس��تان های دولتی با طیب خاط��ر اقدام به عمل 
 جراحی کنن��د و از ارجاع بیمار به بیمارس��تان خصوصی

 پرهیز کنند.
مس��اله ای که عمال با اجرایی کردن گام سوم طرح تحول 
سالمت و با عنوان حذف زیرمیزی گرفتن پزشکان شاهد 
آن نبودیم و همچنان اختالف قیمت باالی تعرفه جراحی در 
بخش دولتی و خصوصی وسوسه ای شد برای پزشکان که 
حتی االمکان بیمار را برای انجام جراحی به بخش خصوصی 
ارجاع دهند تا حق الزحمه واقعی عمل خ��ود را بتوانند از 

بیمار دریافت کنند.
بیمارانی که به ظاهر به خواس��ته خود و با طیب خاطر زیر 
بار عمل جراحی در بخش خصوصی می روند؛ اما در عمل 
به خاطر اینکه بیمار  وقتی به پزش��ک حاذق خود مراجعه 
می کند پزشک با موکول کردن تاریخ عمل به چندین ماه 
بعد به نوعی بیمار را مجبور ب��ه زیر بار رفتن عمل جراحی 
در بخش خصوصی که طرف قرارداد با پزش��کش اس��ت ، 

می رود .
یا اینکه بیمار با مشاهده صف های طوالنی در بخش های 

دولتی خواه ناخ��واه برای انجام عم��ل جراحی خود تن به 
بیمارس��تان خصوصی می دهد؛ زیرا که پزش��کش این را 
خواسته اس��ت.بنابراین باز هم معاینه در مطب پزشکان و 
عمل جراحی در بخش های خصوصی انج��ام می گیرد و 
با زیر بار نرفتن بیمه ه��ا در پرداخت هزینه عمل ، بیمار از 
سر اجبار هزینه را از جیب خود می پردازد. همان هزینه ای 
که سال هاست عنوان زیرمیز ی گرفتن پزشکان را به خود 

لقب داده است. 
اصطالح زیرمیزی گرفتن پزش��کان و نس��بت دادن آن به 
جراحان زمانی شکل گرفت که جراحان اذعان می کردند 
که تعرفه پزشکان براساس تورم ساالنه افزایش نیافته است 
بنابراین پزشک در طی این سال ها با ارتباط مالی گرفتن 
با بیمار به نوعی حقی که مدنظرش بود را دریافت می کرد.

در نظ��ر عامه م��ردم از ه��ر ده پزش��ک 9 نف��ر زیرمیزی 
می گیرن��د واز دید پزش��کان از هر ده نفر تنه��ا یک مورد 
زیربار زیرمی��زی می رود  و ای��ن اختالف دی��دگاه از این 
نش��ات می گیرد که در دید جامعه پزش��کی، یک پزشک 
ح��ق دارد بین 7 تا 9 برابر تعرفه پزش��ک در بیمارس��تان 
های دولتی در بخ��ش خصوصی از بیم��ار دریافت کند و 
تعداد معدودی از پزش��کان هس��تند که پس از بررس��ی 
 ها مش��خص می ش��ود بی��ش از ای��ن می��زان را دریافت 
کرده است.پزش��کان معتقدند مابه التف��اوت تعرفه بخش 
خصوصی و دولتی در لفظ عامه زیرمیزی گرفتن پزشکان و 
از دید جامعه پزشکی تنها اختالف قیمت تعریف شده است.
اختالف تعرفه دولتی و خصوصی سالیان سال است که بابی 
برای جراحان شده که زیر بار عمل جراحی در بیمارستان 

های دولتی نروند و با هدایت بیمار در بیمارستان خصوصی، 
جراحی را براس��اس تعرفه این بیمارستان ها انجام و چون 
بیمه هم زیر بار عمل جراحی در بخش های خصوصی نمی 
رود؛ بنابراین بیمار مجب��ور به دریافت هزینه از جیب خود 

می شد.
این موضوع همچنان با پیاده ش��دن طرح تحول سالمت  
برس��ر جای خود مانده اس��ت و اگر هم بیم��ار نخواهد به 
بیمارستان خصوصی مراجعه کند به خاطر دو دلیل مجبور 

به زیر بار رفتن جراحی در بخش خصوصی می شود.
رییس انجمن جراحان زیبایی استان اصفهان در گفتگو با 
خبرنگار زاینده رود با بی��ان اینکه تعرفه جراحی در بخش 
دولتی 8 هزار توم��ان و در بخش خصوصی 38 هزار تومان 
اس��ت، ادامه داد: به عن��وان مثال اگر ی��ک عمل جراحی 
صد کا باش��د یعنی در بخ��ش دولتی این عم��ل جراحی 
صد را ضربدار هش��ت هزار توم��ان می ش��ود و در بخش 
 خصوصی 100 را ضرب��در 38 هزار توم��ان و تعرفه عمل

 می شود.
عمرانی فر که عضو سازمان نظام پزشکی اصفهان نیز است، 
ادامه داد: بسیاری از موارد شکایت مردمی که در خصوص 
زیرمیزی گرفتن پزش��کان انجام می گیرد پس از بررسی 
مشخص می شود که بین 7 تا 9 برابر تعرفه بخش دولتی را 

دریافت کردند که قانونی است.
مدیر گروه س��ابق زنان و زایمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
اصفهان نیز گفت: تعرفه جراحی در بخش دولتی هش��ت 
هزار و 800  و دربخش خصوصی بین 26 هزار و 400 تا 38 
هزار و 800 است و این اختالف زیاد قیمتی در این دو بخش 
در حالی که یک پزش��ک برای همان عمل در بیمارستان 
دولتی ضم��ن اینکه با حق تعرفه 8 ه��زا و 800 باید انجام 
بدهد 40 درصد هم حق کسورات از وی کاسته می شود و 
در نهایت حقوقی برای آن پزشک باقی نمی ماند  و به همین 
دلیل پزش��کان ترجیح می دهند که بیم��ار را یا در مطب 
یا در بخ��ش خصوصی عمل کنند.خان��ی گفت: در همین 
راس��تا چون بیمه زیر بار هزینه جراحی بیم��ار در بخش 
خصوصی نمی رود عمال هزینه عمل را باید بیمار از جیب 
خود بپردازد.طرح تحول س��المت اگر چه امروزه توانسته 
رضایت خاطر صددرصدی بیماران را در بیمارس��تان های 
دولتی ایجاد کند اما در بیمارستان های خصوصی نتوانسته 
بیماران را راضی نگهدارد و این در حالی است که بسیاری از 
بیماران به خاطر شلوغی بیمارستان های دولتی یا به دلیل 
اینکه پزشک مورد نظرشان آنها را به بیمارستان خصوصی 
ارجاع می دهند، مجبور به انتخاب این بیمارستان می شوند.

    

مدي رکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در 10 ماهه 
گذشته سال جاري، 55 میلیارد تومان تسهیالت وام در 
زمینه کارآفریني و اشتغال از سوي کمیته امداد اصفهان 

پرداخت شده است.
مهدي مجلس آرا  اظهار کرد: کارآفرینی نیاز به خالقیت، 
هزینه و هم��ت واال دارد، به همین لح��اظ کمیته امداد 
با داش��تن 97 هزار خانوار تحت پوش��ش در این زمینه 

مسوولیت بسیار سنگینی دارد. 
وی افزود: در همین راستا، تاکنون 55 میلیارد تومان در 
زمینه کارآفرینی هزینه و 7 هزار شغل برای مددجویان 

تحت پوشش ایجاد شده است. 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با بیان اینکه پیش از 
اینکه فردی کارآفرین شود  نیازمند آموزش است، تصریح 
کرد: کمیت��ه امداد با توجه به در نظر گرفتن مش��کالت 

مددجویان و با اتکا به توانمندی آنها یک سری آموزش ها 
و تس��هیالتی را برای اش��تغال زایی و ارتزاق مددجویان 

فراهم می کند. 
وی اظهار کرد: درح��ال حاضر 63 هزار زن سرپرس��ت 
خان��وار، تح��ت پوش��ش کمیت��ه ام��داد هس��تند که 
 همپ��ای س��ایر اف��راد جامع��ه مش��غول کار و فعالیت 

مي باشند. 
مجلس آرا به نظارت ب��ر طرح های اش��تغال در کمیته 
امداد اش��اره کرد و گف��ت: هزینه ها و اعتب��ارات کمیته 
 امداد به بهترین شکل ممکن در مس��یر اشتغال هزینه 

می شود. 
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به خدمات 
ارائه شده به دانش��جویان، افزود: به طور متوسط در هر 
ترم تحصیلی، کمیته امداد یک میلیارد و 300 میلیون 
تومان برای 5 هزار و 260 دانشجوی تحت پوشش هزینه 

پرداخت می کند. 
مجلس آرا اضافه کرد: همچنین 120 نخبه و اس��تعداد 
درخشان تحت پوش��ش کمیته امداد اس��تان اصفهان 
هستند که اطالعات آنها در س��امانه این نهاد ثبت شده 

است. 
وی تصریح کرد: کمیته امداد اس��تان اصفهان 8 هزار و 
700 یتیم زیر 18 سال دارد که به طور متوسط هر یک 
یتیم دارای چهار حامی است که ماهیانه مبلغی را به این 

ایتام کمک می کنند.

کافی اس��ت یک بار بر فرازش قرار بگیری و طرح ها، رنگ ها و 
نقوش در هم آمیخته را در قالب مس��تطیلی اش ببینی. آن باال 
می توانی از میان پنجره های آجر چینی شده جریان زندگی را 
در سرای مخلص و بازار قیصریه ببینی و »اقتصاد« را در هیاهو و 
شلوغی اش حس کنی. زیبایی میدان نقش جهان تا زمانی است 
که کادر را از باال به پایین ببندی اما از همان ابتدا که قدم را بر بام 
میدان می گذاری، آنچه در اطراف می بینی جز سقوط زیبایی ها 
نیست و گام به گام با سستی برخی قس��مت ها سقوط خود را 
نیز حس خواهی کرد.پش��ت بام میدان نق��ش جهان بهترین 
تصویر برای مشاهده این اثر بی نظیر جهانی از همه ابعاد است و 
می تواند مسیری نو برای گردشگران باشد، اما قدم زدن بر روی 
آن خطراتی را یادآور می شود که به دلیل در دسترس نبودنش 
مس��ووالن و  بازاریان از آن غاف��ل مانده اند.باید آهس��ته قدم 
برداشت بسیاری از قسمت های پشت بام، سطح سستی دارد و 

با هر قدم زدن صدای ترک های زمین و حس فرو رفتن را تجربه 
می کنی. ایزوگام های آن پوسیده است. سوراخ های عمیقی بر 
روی بام به چشم می خورد که اگر جلو پای خود را نگاه نکنی در 

کمتر از ثانیه ای تو را می بلعند.
دیواره ها مقاومتی ندارند و در برخی از قسمت ها به ویژه سرای 
مخلص بر روی دیوارها ترک عمیقی مش��اهده می شود، شاید 
خواس��ت خدا بوده که اصفهان، امس��ال را بدون ب��اد و بارش 
شدید سپری کند چرا که کوچکترین حرکتی برای فروریختن 
دیواره های کاه گلی و گنبدهای خاکی رنگ روی پشت بام کافی 
است.آجرچینی های انتهای بازار ادویه فروشان هم دیگر رمقی 
ندارد. پش��ت بام بازار قیصریه پر است از مصالح ساختمانی اما 
بدون حتی یک کارگر! عالوه بر مصالح س��اختمانی که بر روی 
پشت بام پهن است، زباله ها در گوشه گوشه بام مستطیلی میدان 

گویای کمترین توجه به این منظر است.
بازاریان در اندیشه كف و غافل از بام

گفته می شود اخیرا بازاریان فشار بسیاری بر شهرداری و میراث 
فرهنگی برای ترمیم آس��فالت ب��ازار وارد کرده اند بدون اینکه 

بدانند در باالی سرشان چه می گذرد!
یک فروشنده قلم زنی بازار قیصریه از وضعیت ایزوگام پشت بام 
مغازه اش اظهار بی اطالعی می کند و می گوید: تاکنون به پشت 
بام بازار نرفته ام. یکی دیگر از فروش��ندگان بازار ادویه فروشان 
هم که تاکنون پش��ت بام بازار را ندیده می گوید: شنیده ام که 
وضعیت مناس��بی ندارد، اما بام مشترک اس��ت و نمی توان به 

صورت اختصاصی از آن حفاظت کرد.

    

خط دوم راه آهن زرین ش��هر - میبد به طول مدیر کل راه آهن اس��تان اصفهان از احداث 

300 کیلومتر برای انتق��ال هفت میلیون تن 
بار خبر داد.

حس��ن ماس��وری  در آیی��ن افتت��اح پروژه 
بهس��ازی ایس��تگاه راه آهن اصفهان، اظهار 
داشت: احداث خط دوم راه آهن میبد - زرین 
شهر با اعتبار پنج هزار میلیارد ریال به زودی 
آغاز خواهد ش��د و ب��ا انتقال هف��ت میلیون 
 تن بار درراس��تای منافع ملی ای��ران فعالیت 

می کند. 
وی بیان داشت:  زرین شهر در استان اصفهان 
و میبد در اس��تان یزد ق��رار دارد.  وی یکی از 
اولویت های دول��ت تدبیر و امی��د را حمل و 
نقل ریلی بیان کرد و افزود: حمل و نقل ریلی 
در مباحث ایمن��ی، انرژی و محیط زیس��ت 

تاثیرگذار است. 
مدیرکل راه آهن اصفهان با بیان اینکه رییس 
جمهور نیز بر موض��وع قطارها و ناوگان حمل 

و نقل مدرن و تندرو تاکی��د دارد، تاکید کرد: 
25 هزار کیلومتر خطوط ریلی در برنامه سند 
چش��م ان��داز 1404 ایران پیش بینی ش��ده 
که امروز 10 هزار کیلومت��ر داریم و 10 هزار 

کیلومتر نیز در دست ساخت است. 
وی با بیان اینکه اس��تان اصفه��ان در تخلیه 
واگن و همچنین در زمینه بهره وری کش��ور 
رتب��ه نخس��ت را دارد، تصریح کرد: امس��ال 
 هیچ حادثه ریلی در استان اصفهان رخ نداده

 اس��ت. ماس��وری درباره پروژه قط��ار تندرو 
اصفهان - تهران، بیان داشت: با توجه به اینکه 
ایستگاه این مسیر در ش��مال اصفهان پیش 
بینی شده و ایس��تگاه فعلی راه آهن اصفهان 
در جن��وب کالنش��هر اصفهان اس��ت، ایجاد 
کمربندی برای اتصال آنها هزینه بر اس��ت به 
همین دلیل پیشنهاد اتصال این دو ایستگاه را 

به صورت زیرزمینی مطرح کردیم. 

وی ادامه داد: در این راستا با مسووالن متروی 
ش��هری اصفهان در حال رایزنی هستیم تا در 
صورت امکان یک ایستگاه ش��هری نیز برای 
 قط��ار تندرو اصفه��ان تهران در نظ��ر گرفته 
ش��ود. مدی��رکل راه آه��ن اصفهان ب��ا بیان 
اینک��ه چند پ��روژه راه آهن اس��تان اصفهان 
ب��ه زودی ب��ا حضور وزی��ر راه و شهرس��ازی 
افتتاح می ش��ود، گف��ت: از امروز نی��ز پروژه 
اس��لب تراک )بتنی کردن خطوط راه آهن( 
خطوط مس��افری ایس��تگاه اصفهان به طول 
 3.5 کیلومتر و اعتبار 50 میلی��ارد ریال آغاز

 می شود. 
وی توس��عه و بازس��ازی ایس��تگاه »ریز« در 
زرین ش��هر و توس��عه ایس��تگاه راه آهن در 
کاش��ان را از پروژه ه��ای در دس��ت اجرای 
 اداره کل راه آه��ن اس��تان اصفه��ان اع��الم

 کرد.

مدیركل كمیته امداد استان اصفهان:

 اعطاي ۵۵ میلیارد تومان تسهیالت وام اشتغال و كارآفریني
 در ۱۰ ماهه امسال

ترک های عمیق و نگران كننده پشت بام میدان نقش جهان 

 مسووالن سری به پشت بام 
نقش جهان  بزنند

مدیر كل راه آهن استان اصفهان خبر داد : 

خط دوم راه آهن زرین شهر- میبد احداث می شود

۱۹۳۶ نفر در کانون وکالی استان اصفهان مشغول به کار هستند

در نظر عامه مردم از هر ده پزشک ۹ نفر زیرمیزی می گیرند
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تغییر کاربری زیرمیزی گرفتن پزشکان در اصفهان

گروه 
جامعه



يادداشت

قیمت نان بايد يکدفعه آزاد شود!
    وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد این وزارتخانه به دولت برای اصالح ۱۵۰۰ 

ردیف تعرفه خبر داد و گفت: صنعتگران نگران افزایش واردات نباشند.
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
در جمع خبرنگاران، گفت: نظرات اصالحی برای ۱۵۰۰ ردیف تعرفه هفته جاری به 
دولت ارسال می شود تا در صورت تصویب از اوایل سال ۹۴ اجرایی شود، این در حالی 

است که برخی از این تعرفه ها کاهشی و برخی افزایشی است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگرچه صرفه جویی ارزی باید در دستور کار قرار 
گیرد؛  اما در کنار آن باید صادرات غیرنفتی نیز افزایش یابد تا درآمد ارزی ایجاد شود، 
به گفته نعمت زاده، صادرات در ده ماهه سال جاری از افزایش ۲۲ درصدی برخوردار 
بوده اس��ت، همچنین واردات با ابزار تعرفه قابل کنترل است؛ به همین دلیل دولت 
واردات اولویت ده را با دو برابر سود بازرگانی مجاز اعالم کرده است، البته تنها دو تا 

سه درصد واردات در گروه ده انجام می شود. 
وی تصریح کرد: با کاهش درآمدهای نفتی، اگرچه صادرات ۲۲ درصد رشد داشته 
و درآمدهای ارزی بیش��تر شده اما صادرات به برخی کش��ورها با محدودیت مواجه 

شده است. 
به گفته نعم��ت زاده، برخی صنعتگران نگران واردات هس��تند که بر این اس��اس، 
پیش��نهاد اصالح ۱۵۰۰ ردیف تعرفه ای به دولت در هفته جاری ارسال خواهد شد 
تا در صورت تصمیم گیری، از اوایل س��ال آینده اجرایی ش��ود. در این راستا برخی 
ردیف های تعرفه ای افزایش و برخی ردیف ها برای جلوگیری از واردات غیر رسمی 

کاهش می یابد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بهتر است برای واردات از ارز آزاد استفاده شود، 

البته واردات کاالهای مصرفی باید با ارز متقاضی باشد. 
وی در خصوص قیمت نان نیز، گفت: در رابطه با نان نباید عجوالنه تصمیم گرفت ولی 

به طور کلی باید آزادسازی به یکباره صورت گیرد.

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
اشتغال زندانیان مددجو

نمایندگان مجلس در بودجه ۹۴ مصوب کردند ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای 
اشتغال زندانیان مددجو اختصاص یابد.

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی خانه ملت و در ادامه رسیدگی 
به الیحه بودجه ۹۴، بندهای )ز( و )ح( تبصره ۱6 این الیحه را پس از بحث و بررسی 

به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی 
که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت است، وزارت دادگستری مجاز شد 
حداکثر تا ۵۰ درصد از مازاد منابع درآمد س��االنه با احتساب هزینه صندوق تأمین 
خس��ارت های بدنی موضوع بندهای )ه�( و )و( ماده ۱۱ قان��ون اصالح قانون بیمه 
اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص 
ثالث مصوب ۱6/۴/۱387 را از محل اعتبارات ردیف ۴7 – ۵3۰۰۰۰ جدول شماره 
۹ این قانون دریافت و هزینه کند.مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر 
دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری 
قرار دهد. خانه ملتی ها مقرر کردند، به منظور پرداخت تس��هیالت جهت اش��تغال 
مددجویان س��ازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان 
مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال از محل منابع تسهیالتی نظام بانکی تخصیص داده می شود. 
سود تسهیالت مذکور از محل منابع پیش بینی ش��ده در قانون بودجه سال ۱3۹۴ 
کل کشور تأمین و توسط س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در وجه بانک عامل 
پرداخت می شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با 
همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانک های 

عامل ابالغ می شود.

   بانک مرکزی

نرخ بانکی ۳۹ ارز ثابت ماند
    بانک مرکزی نرخ بانکی 
3۹ ارز را ب��رای اعالم کرد 
ک��ه برهمین اس��اس نرخ 
تمام ارزها نس��بت به روز 

گذشته بدون تغییر ماند.
نرخ دالر آمری��کا ۲767۰ 
ری��ال، پون��د انگلی��س 
ی��ورو  و  ۴۲6۰۵ری��ال 

3۱۴۹۰ ریال تعیین شد. 
فرانک س��وئیس ۲۹,۴۹6 
ریال، کرون سوئد 3,3۰۰ریال، کرون نروژ 3,677ریال، کرون 
دانم��ارک ۴,۲۲۱ ریال، روپیه هند ۴۴6ری��ال، درهم امارات 
متحده عربی 7,۵3۴ ریال، دینار کویت ۹3,6۲6 ریال، یکصد 
روپیه پاکستان ۲7,۲۰۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۲3,۲۴8 ریال، 
دالر هنگ کنگ 3,۵67ریال، ریال عمان 7۱,۹۱۰ ریال، دالر 
کانادا ۲۲,۰77 ریال، راند آفریق��ای جنوبی ۲,38۱ ریال، لیر 
ترکیه ۱۱,۲76 ریال، روبل روسیه ۴۴۴ ریال، ریال قطر 7,۵۹۹ 
ریال، یکصد دینار عراق ۲,33۴ ریال، لیر س��وریه ۱۴7ریال، 
دالر استرالیا ۲۱,7۰7 ریال، ریال سعودی 7,377 ریال، دینار 
بحرین 73,3۹۵ ریال، دالر سنگاپور ۲۰,3۴۱ریال و ده روپیه 

سریالنکا ۲,۰8۴ ریال قیمت خورد. 
همچنین قیمت یکصد روپیه نپال ۲7,8۰۰ ریال، یکصد درام 
ارمنستان ۵,778 ریال، دینار لیبی ۲۰,8۰6 ریال، یوان چین 
۴,۴۲۴ ریال، یکصد بات تایلند 8۵,۰۱۰ ریال، رینگیت مالزی 
7,63۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۱8 ریال، یکصد 
تنگه قزاقس��تان ۱۴,۹۲۹ ریال، افغانی افغانستان ۴8۵ ریال، 
منات آذربایجان 3۵,۲3۹ ریال، یک هزار روبل بالروس ۱,87۴ 
ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۰3 ریال و بولیوار ونزوئال ۴,3۹3 

ریال تعیین شد.
    ريیس اداره فنی اين اداره کل و پايانه های 

استان اصفهان: 

ايجاد ۲۷ ايستگاه امنیت و سالمت 
در جاده های استان

    رییس اداره فنی این اداره 
کل و پایان��ه های اس��تان 
اصفهان گفت: ۲7 ایستگاه 
امنیت و سالمت در جاده 
های برون ش��هری استان 
 اصفهان در ایام نوروز ایجاد 

می شود.
محمد علی صلواتی در این 
خصوص بیان داشت: ۱3 
ایستگاه امنیت و سالمت 
در مجتمع های خدماتی رفاهی مراکز منفرد بین راهی و ۱۴ 
ایس��تگاه با محوریت اداره کل راه و شهرسازی در محورهای 
 مواصالتی استان برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی ایجاد 

می شود. 
وی افزود: این ایستگاه ها با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، 
ش��رکت های امداد خ��ودرو، اورژانس و پلی��س راهنمایی و 
رانندگی استان به منظور استراحت مسافران و کاهش تصادفات 
و تلفات جاده ای و ارتقای سطح امنیت جاده ها راه اندازی می 

شود. 
طول راه های برون ش��هری اس��تان اصفهان منهای راه های 
روستایی ۴ هزار و 8۹۲ کیلومتر است که ۲ هزار و 8۱۲ کیلومتر 

آن راه های شریانی است.
وزير نیرو:

متخصصان روسی برای مطالعه منابع 
آب های زيرزمینی به ايران می آيند

وزیر نی��رو از اس��تفاده از 
متخصصان روس��یه برای 
مطالعه منابع ژرف آب های 
زیرزمین��ی در ای��ران، در 
صورت موافقت دو طرف و 
مثبت بودن بررس��ی های 
تیم های کارشناسی منابع 
آب ایران و روسیه خبر داد.

حمید چی��ت چیان اظهار  
داشت: با توجه به وضعیت 
منابع آبی در ایران که ب��ا افزایش مص��رف و کاهش بارش ها 
و همچنین افزایش برداش��ت از منابع زیرزمین��ی آب روبه رو 
هستیم، امسال مطالعه بر روی منابع آب های ژرف زیرزمینی را 

در دستور کار مجموعه وزارت نیرو قرار دادیم.
وی اف��زود: تاکن��ون در برخ��ی نقاط کش��ور پایل��وت های 
مطالعات��ی مش��خص ش��ده ان��د و کار مطالع��ه توس��ط 
متخصصان ایرانی آغاز ش��ده ام��ا در این راه برای دس��تیابی 
به نتای��ج مطلوب ت��ر و س��ریع تر رس��یدن به اه��داف مورد 
 نظر، اس��تفاده از تجربی��ات دیگر کش��ورها م��ی تواند مفید

 باشد.
وزیر نیرو با بیان اینک��ه مطالعه و برداش��ت از منابع آب های 
ژرف در دیگر کشورهای جهان نیز تجربه شده و نتایج آن برای 
دس��تیابی به منابع جدید آب مفید بوده، گفت: با وزیر محیط 
زیست روسیه دیداری داش��تیم که در این دیدار در خصوص 

مطالعات آب های ژرف نیز صحبت هایی شد.
وی ادامه داد: مذاکرات توس��ط تیم های کارشناسی مشخص 
شده دو طرف ادامه می یابد و در صورت موافقت طرفین و مثبت 
بودن بررسی های تیم های کارشناسی منابع آب ایران و روسیه، 
از متخصصان روسیه برای مطالعه منابع ژرف آبهای زیرزمینی 

استفاده خواهیم کرد.
وزیر نیرو خاطرنش��ان کرد: اس��تفاده از تجربیات کارشناسان 
دیگ��ر کش��ورها در جه��ت تس��هیل کار کارشناس��ان 
داخل��ی اس��ت و در ص��ورت اس��تفاده از متخصص��ان 
 خارج��ی، آنه��ا در کن��ار متخصص��ان ایران��ی کار خواهن��د 

کرد.

4
حجم بارش های کشور به ۹۷ میلیمتر رسید

    با ۹ میلیمتر بارندگی طی هفته گذشته، حجم بارش های کشور از ابتدای سال آبی جاری 
)مهرماه ۹3( تا پایان بهمن ماه به ۹7 میلیمتر رسیده است. این میزان بارش درمقایسه با 
میزان بارش های مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۵ درصد و درمقایسه با متوسط درازمدت 

۲8 درصد کاهش یافته است.    

»خروج بانک ها از بن��گاه داری«، یک��ی از مطالبات مهم 
مقام معظم رهبری اس��ت که دولتمردان هم بر آن تاکید 
کرده اند، اما چرا خروج بانک ها از مالکیت ۲3 هزار میلیارد 

تومانی 6۰۰ شرکت هنوز محقق نشده است؟
  بنگاه داری بانک ها سال هاس��ت نقل اکثر محافل است 
و انتقادات بخش های مختلف را به همراه داش��ته اس��ت؛ 
چراکه به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی باید فعالیت های 
بانک ها ب��ا ش��رکت ها و بنگاه های اقتصادی جدا ش��ود و 
بانک ها باید به بانک داری و تأمین منابع فعاالن اقتصادی 
مشغول باش��ند نه اینکه مستقیماً به مس��ائل بنگاه های 

اقتصادی ورود کنند.
افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک ها موجب ش��ده 
تا بانک مرکزی در دوره ه��ای مدیریتی مختلف همواره بر 
ضرورت پرهیز از بنگاه داری بانک ها، تأکید داش��ته باشد. 
ولی با این وجود آمارها نش��ان می دهد ک��ه فعالیت های 
بنگاه داری و س��رمایه گذاری های مستقیم بانک ها در این 
مدت نه تنها کم نش��ده، بلکه افزایش ه��م یافته و همین 
باعث ش��ده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت 

بانک داران نشانه برود.
در همین راس��تا البته بان��ک مرکزی برای بن��گاه داری و 
ش��رکت داری بانک ها خط قرمز تعیین و اع��الم کرد که 
حجم شرکت های بانک ها نباید بیش از ۴۰ درصد سرمایه 
آنها باشد. ناگفته نماند که بر اساس قانون عملیات بانکی 

بدون ربا و در چارچوب آیین نامه فصل سوم قانون مذکور، 
بانک ها می توانند با اس��تفاده از عقود مش��ارکت حقوقی 
و سرمایه گذاری مس��تقیم، به س��رمایه گذاری در سهام 

شرکت های موجود یا ایجاد شرکت جدید اقدام کنند.
البته در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال 87 
نیز مقام ناظر پولی و بانکی به بانک داران دستور داده بود 
شرکت ها و دارایی های مازاد خود را به فروش برسانند. بر 
اساس بس��ته سیاس��تی �� نظارتی بانک مرکزی در سال 
87، بانک ها موظف ش��دند نس��بت به فروش دارایی های 
ثابت و ش��رکت های وابسته و تابعه و س��هام شرکت های 

سرمایه گذاری در سال ۱387 اقدام کنند.
اما چرا حجم انتقادات به بنگاه داری بانک ها افزایش یافته 
است؟ پاسخ این سوال را می توان در هدف اصلی تشکیل 
بانک ها یاف��ت چراکه بانک ها با ه��دف تامین نقدینگی و 
هدفمندس��ازی آن در جهت توسعه کشور تاسیس شدند 
و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانت دار اموال و 

دارایی های مردم باشند.
برخی از اقتصاددان ها سیستم پولی کشور را به مانند رگ 
های خون رس��انی به اقتصاد کش��ور می دانند و معتقدند 
جایگاه و نقش بانک ها مانند قلب در کالبد انس��ان است. 
در واق��ع همانطور که قلب خ��ون را به گونه متناس��ب با 
نیازهای ج��ای جای بدن و منطقی پمپ��اژ می کند، بانک 
نیز در سیس��تم پولی کش��ور وظیفه دارد نقدینگی الزم 

برای بخش ه��ای مختلف اقتصادی را بهن��گام و به میزان 
الزم تامین نماید.

اما اگر قلب خون را در خ��ود نگه دارد و ی��ا اینکه به طور 
نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند و 
یا اینکه در بخشی گلبول های سفید زیاد شود و در بخش 
دیگر گلبول های قرمز کم شود بدون شک این بدن بیمار 

می شود.
متاس��فانه نش��انه های اقتصادی حکای��ت از آن دارد که 
وضعیت سیس��تم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری 
مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است. چراکه 
بانک ها به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور 
باش��ند با دپو کردن نقدینگی در داخل خود روی به بنگاه 

داری و شرکت داری آورده اند.
آمارها نش��ان می دهد که بخ��ش بس��یاری از نقدینگی 
بانک ها به ج��ای آنکه صرف پروژه ه��ای عمرانی و کمک 
به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تاسیس شده توسط 
بانک ها صرف سوداگری، س��فته بازی، خرید ارز و سکه، 
هلدینگ و س��رمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی 
نظیر امارات متحده عربی، مالزی،ب��الروس، اوکراین و ... 

می شود.
ش��اید همین اش��کاالت موج��ود در نظام بانک��ی بود که 
موجب ش��د یکی از توصیه های مهم رهبر معظم انقالب 
اسالمی حضرت آیت اهلل امام خامنه ای)مدظه العالی( به 
دولتمردان در دیدار اخیر اعضای هیات دولت با ایشان حل 

مشکل »بنگاه داری بانک ها« باشد.
ایش��ان دولت را مکلف کردن��د: »این موض��وع را به  طور 
جدی پیگیری و ح��ل کند، زیرا بانک ه��ا باید در خدمت 
تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از 

مشکالت حل خواهد شد.«
البته بعد از آن حجت االسالم والمسلمین روحانی رییس 
جمهوری در همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت ، 
بانک ها را از شرکت داری برحذر داشت و هشدار داد بانک 

ها باید از شرکت داری دست بردارند.
ولی باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بنگاه داری 
بانک ها از یک یا دو س��ال قبل شروع نش��ده ، بلکه طبق 
اذعان بانکداران و اقتصاددان ها بنگاه داری بانک ها از سال 
های پس از جنگ و دولت س��ازندگی آغاز ش��د و با تغییر 
دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز به روز 
تشدید شد و امروز به جایی رس��یده است که طبق اذعان 
یکی از مسووالن نظام بانکی بس��یاری از بانک ها بیش از 
نصف سرمایه پایه خود را بر خالف قانون بانک داری بدون 
ربا صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری می کنند.

این رق��م در بانک ه��ای خصوصی ب��ه مراتب بیش��تر از 
بانک های دولتی است.

 این در حالی اس��ت که نقدینگی ک��ه در اختیار بانک ها 

قرار دارد چیزی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلی��ارد تومان برآورد 
می شود که اگر بانک ها تنها ۲۰درصد این حجم پولی را به 
تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکالت کشور حل می شود 
و نه تنها نیاز ب��ه چهار یا پنج میلی��ارد دالری که غربی ها 
در مذاکرات به ما دادند نبود، بلکه زمینه های ش��کوفایی 
اقتصادی و اش��تغال میلیون ها متخصص و نخبه تحصیل 

کرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می شود.
یکی از توضیحات به حق بانک��داران در ارتباط با افزایش 
نس��بت بنگاه داری ش��ان این اس��ت که تع��دادی از این 

ش��رکت ها و بن��گاه ها را 
دول��ت در ازای طلبش به 
بانک پرداخت کرده است 
و بسیاری از این شرکت ها 
زیان ده هستند. اینکه در 
لیس��ت بنگاه ه��ای بانک 
ها احتمال وج��ود نام یک 
یا چند ش��رکت زی��ان ده 
دولتی اس��ت مورد تردید 
نیست اما نکته قابل تامل 
این اس��ت که علت وجود 
نام سایر شرکت ها در این 

فهرست ها چیست؟
از آنجای��ی ک��ه ریی��س 
جمه��وری وزارتخانه ها را 
مأمور پیگی��ری دغدغه ها 

و رهنمودهای رهبر معظم انقالب کرده اس��ت، می توان 
امید داشت که این دس��تگاه ها تمام سیاست های خود را 
در همین مسیر اتخاذ کنند. البته ناگفته نماند که سیاست 
گذار پولی و بانکی برای خروج بانک ه��ا از بنگاه داری نه  
تنها خط قرمز تعیین کرده بلکه اولوتیماتوم سه ساله ای 
هم قرار داده تا بانک ها سهم خود را از شرکت داری به حد 

مجاز تعیین شده برسانند.
اما نکته ای ک��ه نباید از آن غافل ش��د این اس��ت که در 
همین مدت چند ماهه که مهلت شورای پول و اعتبار آغاز 
ش��ده بانکی ها چه اقدامی برای کاهش سهم نسبت بنگاه 
داری ش��ان انجام داده اند؟ آیا تا کنون بانکی برای فروش 
شرکت ها و بنگاه های خود گام برداشته است؟ آیا گزارش 
عملکرد اقدامات انجام شده در این راستا به دست رئیس 

کل بانک مرکزی رسیده است؟
بدون شک یکی از ماموریت های آقایان طیب نیا، سیف و 
نوبخت پیگیری این موضوع خواهد بود و باید منتظر ماند 
و دید که این مطالبه مقام معظم رهبری از تیم اقتصادی 

دولت یازدهم آیا محقق خواهد شد یا خیر؟

گزارش از فاطمه محمدی

۶۰۰ بنگاه که بانک ها را از کار انداختند
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معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با تاکید براینکه آب زاینده رود هفتم 
اسفند ماه به دست کشاورزان شرق می رسد، گفت: از امروز خروجی سد زاینده رود 
برای تحویل آب نوبت دوم کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان به میزان 6۵ میلیون 

متر مکعب بر ثانیه خواهد بود.
علی بصیرپور در خصوص جزییات باز شدن سد زاینده رود  برای نوبت دوم کشت پاییزه 
کشاورزان شرق اصفهان، اظهار داشت: بارندگی در غرب استان از اواسط بهمن به بعد 
نسبتا مناسب گزارش شده ؛ اما در شرق اصفهان که غالت کشت شده بارش ها اصل 

مطلوب ارزیابی نشده است. 
وی افزود: با توجه به عدم بارش و در معرض نابودی قرار گرفتن کشت غالت در منطقه 
شرق اصفهان تصمیم بر این شد آب برای نوبت دوم کشت پاییزه برای این منطقه زودتر 

باز شود تا غالت خسارت نبینند. 
معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: براین اساس در جلسه 
کمیته پنج نفره مقرر شد حجم آب خروجی به میزان 6۵ میلیون متر مکعب بر ثانیه تا 

بیستم اسفند ماه باز باشد. 
وی گفت: این میزان آب مربوط به اسفند ماه بوده و قرار است برای ماه های فروردین، 
اردیبهشت و خرداد نیز ارقام جداگانه ای از آب پیش بینی شده که متناسب با دمای هوا 

در این ماه هاو همچنین میزان بارش ها آب رها سازی خواهد شد. 
بصیرپور با اشاره به اینکه در حال حاضر ذخیره سد زاینده رود ۲8۰ میلیون متر مکعب 
است، تاکید کرد: سهم آب شرب نیز در برنامه توزیع آب تا پایان تابستان ۹۴ به طور 

جداگانه دیده شده است. 
وی در پاسخ به این سوال که در مقایس��ه با آبان ماه اکنون مقدار اندکی آب در زاینده 
رود جاری است و تا رسیدن سهم آبه برای نوبت دوم کشت پاییزه چه میزان پرت آب 

خواهیم داشت، گفت: تلفات آب نسبت به آبان ماه کمتر خواهد بود. 

معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: حدود ۴ روز دیگر آب 
زاینده رود به طور کامل به دست کشاورزان شرق اصفهان خواهد رسید. 

وی تاکید کرد: بعد از بیستم اسفند ماه دوباره بین ۲۰ تا ۲۵ روز دوباره آب کشاورزی 
بسته خواهد شد و مجددا در فروردین ماه مجددا دریچه های سد زاینده رود برای کشت 

پاییزه بازگشایی می شود. 
بصیرپور وضعیت آبی استان را نسبتا مناسب ارزیابی کرد، گفت: اگر طی دو ماه آینده 

بارندگی اتفاق نیفتد دوباره استان اصفهان در شرایط بحران آبی قرار می یگرد. 
وی تاکید کرد: بارندگی ها در حوضه کوهرنگ نسبتا خوب بود اما استان اصفهان بارش 

خوبی نداشته است.

    وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی از تش��کیل 
کارگروهی برای اصالح آیین نامه گش��ایش ال 
سی داخلی خبر داد و گفت: نظرات این کارگروه 

به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.
علی طیب نیا گفت: آیین نامه مصوب ش��ورای 
پول و اعتبار در خصوص نحوه گشایش اعتبارات 
اسنادی داخلی دچار اش��کاالتی است که بر این 
اساس، کارگروهی در ش��ورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی تشکیل ش��ده است تا این آئین 
نامه را اصالح و نظرات خود را به ش��ورای پول و 

اعتبار ارایه کند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اف��زود: امیدواریم با 
اصالح این آیین نامه ش��رایط استفاده از ال سی 

داخلی بیش از گذشته فراهم شود. 
وی از اصالح قانون مالیات های مس��تقیم در مجلس خب��ر داد و تصریح کرد: اصالح 
قانون مالیات های مس��تقیم در مجلس نهایی شده اس��ت، در واقع ماده ۱68 قانون 
مالیات های مکرر نهایی شده که در راستای آن، طرح جامع و ایجاد زیرساخت های 
 اطالعاتی الزم ایجاد خواهد ش��د که امیدواریم اصالحیه آن به زودی برای اجرا ابالغ 

ش��ود. طیب نیا، رهنموده��ای اخیر مقام 
معظم رهبری را حالل مش��کالت اساسی 
و س��اختاری اقتص��ادی ای��ران دانس��ت 
و گفت: با پیگی��ری مباحث مطرح ش��ده 
از س��وی رهب��ر معظ��م انق��الب، اقتصاد 
 ای��ران ب��ا رش��د پای��دار مواج��ه خواهد

 شد. 
وی با بیان اینکه فش��ار مالیات��ی به بخش 
تولید وارد نمی شود، خاطرنشان کرد: جهت 
گیری دولت تقویت بخش تولید است، این 
در حالی است که وابس��تگی اقتصاد ایران 
به نفت باید از دو جهت مورد بررس��ی قرار 
گیرد که یک��ی از آنها وابس��تگی بودجه به 
درآمدهای نفتی و دیگری س��هم پایی��ن درآمدهای مالیاتی اس��ت، همچنین باید 
 درآمدهای ارزی از ص��ادرات نفت در تراز تجاری و پرداختی کش��ور مورد توجه قرار 
گیرد. به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، دولت برای کاهش وابس��تگی به درآمدهای 
نفتی برنامه دارد و توسعه صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی در دستور کار 

قرارگرفته است.
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اعالم جزيیات باز شدن زاينده رود از زبان معاون آب منطقه ای اصفهان:

جاری بودن آب تا بیستم اسفند ماه

    وزير امور اقتصادی و دارايی:

خبر خوش طیب نیا درباره ال سی داخلی

سبد اخبار

بانک ها با هدف 
تامین نقدينگی 

جهت توسعه 
کشور تاسیس 

شدند و قرار 
بود در راستای 

افزايش ثروت ملی 
امانت دار اموال و 
دارايی های مردم 

باشند

 چرا حجم انتقادات به بنگاه داری بانک ها افزايش يافته است؟



یادداشت
یکی از نزدیکان زاون قوکاسیان گفت: به دنبال فوت زاون در ساعت 2 و 5 دقیقه روز جمعه برادران و خانواده 
وی از آمریکا به ایران سفر می کنند و قرار اس��ت این هنرمند نام آشنای کشور روز دوشنبه از مقابل خانه 
هنرمندان به سمت کلیسای مریم مقدس درجلفا تشییع و پس از آن پیکرش در آرامستان ارامنه اصفهان 
آرام بگیرد. وی اظهار کرد:زمان دقیق تشییع این هنرمند اصفهانی صبح روز شنبه و پس از هماهنگی با 

خانواده وی قطعی می شود.

5
هفتیادداشتپیکر زاون از مقابل خانه هنرمندان اصفهان تشییع می شود.

تا ۷ اسفندماه برپاست

آثار مفهومی و رئال در نگارخانه 
سیتی سنتر اصفهان

    نمایشگاهی از آثار نقاشی گروه »لوتوس« در نگارخانه مرکز 
سیتی سنتر اصفهان در حال برگزاری است.

مس��وول برگزاری این نمایش��گاه ضمن اعالم این خبر گفت: 
گروه نقاشان لوتوس شش��مین نمایشگاه خود را با حضور 2۷ 

بانوی نقاش و 5۰ تابلوی نقاشی برگزار می کند. 
شیخ االس��المی افزود: این آثار در قالب موضوعات مفهومی، 

رئال، اکسپرسیونیسم و امپرسیونیسم طراحی شده اند. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: تکنیک م��ورد اس��تفاده در این آثار 
پاس��تل و اکرلی��ک انتخاب ش��ده ت��ا هنرمن��دان بتوانند با 
لمس این اب��زار ب��ا دس��ت و طراحی نق��وش ب��ر روی تابلو 
 احس��اس خودش��ان را به نحو واضح ت��ری بر روی ب��وم اجرا 

نمایند. 
گفتنی اس��ت؛ برگ��زاری این نمایش��گاه از 2 اس��فند ماه در 
نگارخانه مرکز س��یتی س��نتر اصفهان واقع در سپاهان شهر 
آغاز شده و تا ۷ اسفند ماه از س��اعت ۱۰ صبح تا ۱۰ شب دایر 

می باشد.
توسط خانه خط حوزه هنری اصفهان

ورک شاپ یک روزه اسماء الحسنی 
برگزار می شود

مهلت ارسال اثر به دومین ورک شاپ نقاشی خط حوزه هنری 
اس��تان اصفهان با موضوع اسماء الحسنی و صلوات بر حضرت 

رسول )ص(۱ اسفندماه پایان یافت.
محسن سلیمانی، مدیرخانه خط حوزه هنری استان اصفهان 
با اعالم این خبرگفت: این ورک ش��اپ با هدف اس��تعدادیابی 
و آم��وزش نیروه��ای مس��تعد در زمینه نقاش��ی خط برگزار 
می ش��ود و به هنرجویان رش��ته های مختل��ف و هنرمندان 
رشته های خوشنویسی، گرافیک، ارتباطات تصویری، نقاشی 
 و ... کمک می کند تا در کن��ار یکدیگر به تبادل تجربیات خود

 بپردازند. 
وی تأکید کرد: تاکن��ون ۴۰ نفر آثار خود را ب��رای حضور در 
این ورک ش��اپ به ص��ورت الکترونیکی ارس��ال نموده اند، با 
پایان یافتن مهلت ارس��ال آثار از میان این افراد بیس��ت نفر 
برای ش��رکت در کارگاه انتخاب می ش��وند و در روز جمعه در 
کارگاه حضور خواهند یافت، یک هفته پس از برگزاری دومین 
ورک شاپ نقاش��ی خط، هیأت داوران ده نفر را به عنوان افراد 
برتر انتخاب و خانه خط نیز جوایز خود را به آنان اهدا خواهد 

نمود. 
این کارگاه یک روزه در ساعت ۹ صبح روز جمعه ۸ اسفندماه 
با حضور اعض��ای هی��أت داوران یوس��ف پوروقار، محس��ن 
 سلیمانی، امیدگنجعلی و محمدرضا ش��فیعی برگزار خواهد 

شد.

جشنواره فیلم فجر امسال نشان داد 
که برای نجات س��ینما باید به فکر 
راه های دیگری باشیم.»حال سینما 
خوب اس��ت« های س��ینماگران 
تبدیل به خروجی ناامید کننده ای 

شده بود.
یک لطیف��ه مش��هور دوران جنگ 
س��رد، بعد از پایان سی و س��ومین 
جش��نواره فیلم فجر کامال مرتبط 
به نظ��ر می رس��د: »کمونیس��م« 
مجموع��ه ای اس��ت از عالی ترین 
دس��تاوردهای تمام ادوار تاریخی 
بش��ر؛ از جامع��ه »قبیل��ه ای«، 
وحش��ی گری را به ارث برده است، 
از »عصر باس��تان«، ب��رده داری را 
به اشتراک گذاشته اس��ت، از دوره 
»فئودالیس��م«، روابط س��لطه؛ از 
»س��رمایه داری«، اس��تثمار و از 

»سوسیالیسم« فقط اسمش را.
تماش��ای فیلم های جشنواره فیلم 
فجر امس��ال، چنین لطیف��ه ای را 
دوباره به ذهن می آورد. سینمایی که 
از دوره فیلم فارسی  سینمای ایران، 
تمرکز روی ساده س��ازی بی نهایت 
روابط انس��انی را آموخته است. از 
سینمای روشنفکری، بی سرانجامی 
و بیهودگی و معلق بودن در فضای 
آس��مان و زمین وط��رد مخاطب، 
از س��ینمای ژورنالیس��تی ده��ه 
هفتاد، متلک پراکنی های سیاسی 
و اجتماع��ی و نزدی��ک ش��دن 
هراس��ناکانه به لبه های خط قرمز، 
بدون جرات ورود به آن و از سینمای 
دهه هشتاد ، محافظه کاری و اصرار 
ش��رمگینانه به فرار از قصه گویی و 

اصول داستان پردازی....
چ��را باید می نشس��تیم و نگاه های 
ساده لوحانه، تاریخ مصرف گذشته 
و به شدت شخصی شده سینماگران 
ایرانی را با زبانی الکن، پرلکنت، در 
قالب فیلم های��ی بی کارکرد، بدون 

قابلیت ایجاد کوچکترین حس��ی 
از احساسات انسانی و کوچکترین 
پیشنهادی برای بیشتر فکر کردن، 
ببینیم. کدام خبرنگار، تماش��اگر 
و س��ینماگری حاض��ر می ش��د، 
اگر جب��ری به نام جش��نواره و کار 
حرفه  ای برای آن وجود نداش��ت، 
بخش عظیمی از فیلم های امسال 

را تحمل کند؟
»فرشتگان جهنمی«، نام یک کلوپ 
موتورس��وران آمریکایی بود که در 
دهه پنجاه میالدی ب��ا موتورهای 
مشهور هارلی دیویدسن، یک گروه 
اجتماعی عصیانگر به وجود آوردند.

آنها به قواعد اجتماعی پشت پا زدند 
و قواع��د جدیدی برای زیس��ت در 
جامعه بحران زده آن روز آمریکا به 
وجود آوردند. »فرشتگان جهنمی« 
شعار معروفی هم داش��تند: وقتی 
کار خوبی می کنی، کس��ی یادش 
نمی ماند و وقتی کار بدی می کنی، 

کسی فراموش نمی کند.
ش��عار ای��ن گ��روه در دوران های 
طوالن��ی ب��رای س��ینمای ای��ران 
ص��ادق ب��ود. ه��ر س��ال حداکثر 
دو س��ه فیل��م »ب��د« س��اخته 
می ش��ود و ده ها فیلم »خوب« که 
کسی،مدیریت فرهنگی ، رسانه ها، 
م��ردم و...،     فیلم ه��ای »خوب« 
را نمی بین��د و صرفا بر حس��ب آن 
موارد مع��دود فیلم ه��ای »بد« در 
م��ورد کلی��ت س��ینما قض��اوت 
می کنند.  واقعیت تلخ و غمگینانه 
این اس��ت که س��ینمای ایران، در 
یکی از ناامیدکننده ترین دوره های 
تاریخ خود به س��ر می برد و حاال در 
پایان جشنواره به نظر می رسد که 
رس��یدگی هر چه س��ریعتر به این 
ناکامی بزرگ از هر حاش��یه و متن 
دیگری  ضروری تر و مهم تر ش��ده 

است.

    سریال »گذر از رنج ها«کاری از گروه فیلم و سریال شبکه 
اول سیما به کارگردانی و نویسندگی فریدون حسن پور و 
تهیه کنندگی علی لدنی است و داستان زندگی زنی به نام 
دنیا را در سال های سی و پنج تا شست و نه شمسی روایت 

می کند.
زنی که در روس��تایی ش��مال کش��ور س��ال های کودکی 
و جوانی خ��ود را می گذران��د و بر اث��ر ماجراهایی با خان 
روس��تا ازدواج می کند. وی وقتی باردار اس��ت همسرش 
یعنی خ��ان در اث��ر تصادف کش��ته می ش��ود.زن جوان، 
همسر اول خان، درصدد کش��تن دنیا و کودک او که پسر 
و وارث خان اس��ت برمی آید. دنیا فراری می شود و در این 
بین معلم جوان روس��تا که دل��داده دنیا ب��وده و دنیا هم 
به او نظ��ر محبتی داش��ته از او خواس��تگاری می کند. اما 
مخالفت خانواده  پس��ر باعث می ش��ود زن از او هم فراری 
ش��ود، اما در پی تصمیمی ناگهانی دنیا به روس��تا باز می 
 گردد و در پی دریافت حق و حق��وق خود به مقابله با ظلم 

می پردازد. 
داستان سریال »گذر از رنج ها« تا به این جا تم و محتوای 
جدید و غافلگیرکننده ای برای مخاطب به همراه نداش��ته 
است و در واقع همان جذابیت های روتین این طور قصه های 
تکراری را به مخاطب ارائه می دهد و فقط باید چشم امید 
به ادامه س��ریال داش��ته باش��یم و آرزو کنیم که فریدون 
حس��ن پور برای ادامه این قصه فراز و نشیب های خالقه، 

جذاب و درستی طراحی کرده باشد، چرا که به نقل از منابع 
خبری نگارش این سریال سه س��ال زمان برده است و این 
مایه تاسف برای نویسنده است که سریالی سه سال زمان 
ببرد اما با طرح و موضوعات تکراری در واقع پروژه ای شش 

ماهه باشد. 
مرگ شخصیت پردازی با تیپ سازی 

ش��خصیت ها در این س��ریال س��اده و تیپ گونه هستند. 
همه آن ها از ویژگی های ش��ناخته شده برخور دارند،خان 
همان است که باید باشد رعیت همان طور زن خان همان 
رفتارهای پیش بینی ش��ده را بروز می دهد و ش��خصیت 
اصلی هم همان قالب تک��راری از زن و م��ادر در تلوزیون 
و غالبا س��ینمای ایران اس��ت، نمونه های بس��یاری برای 
این مدعا می توان یافت آخرین ش��اهد این مدعا س��ریال 
 پرطرف��دار »س��تایش« و ش��خصیت زن و م��ادر در آن

 بود. 
زن ه��ای بی ش��وهری ک��ه تنها ره��ا می ش��وند و بچه یا 
بچه های ش��ان را با چنگ و دن��دان از خطر و دش��من در 
آغوش امن ش��ان حفظ می کنند، ماجرای عاش��قی آقای 
معلم هم حتی اگر اتفاق بیفتد و دنیا همسری بیابد چندان 
تغیری در این الگوی ارائه ش��ده کلیش��ه ای نمی دهد، به 
هر ح��ال آن چه به لح��اظ جذابیت توقع داری��م نباید در 
 شخصیت پردازی کارگردانی و نوشتاری سریال جستجو 

کرد.

متوسط بودن در همه ابعاد 
لوکیشن در سریال های بزرگ و موفق یکی از عوامل مهم  
محسوب می ش��ود. در س��ریال گذر از رنج ها تا این جا با 
لوکشین خاصی روبه رو نبوده ایم. شالیزارها، روستا و بخش 
کوچکی از طبیعت که شکر خدا از دهه سی تا کنون تغییر 
چندانی نکرده و می ش��ود بدون هزینه، آن سال ها را توی 
دشت های پهناور، چادرها و خانه های روستایی فیلمبرداری 
کرد. نور پردازی فیلمبرداری طراحی صحنه ها و لباس همه 
چیز عادی، آرام عادی و بدون هیچ خرق عادت و نوآوری و 
حرکت درست یا غلطی انجام شده است و به قول معروف 
امالی ننوشته غلط ندارد. ای کاش نویسندگان، کارگردانان 
و تهیه کنندگان ما با جسارت بیشتری عمل می کردند و در 
همه سطوح فیلم و سریال سازی چالش های مختلفی به 
راه می انداختند که مصداق این مساله را در نمونه فیلم نامه 
ای و کمتر در بخش های دیگر، کم و بیش در بعضی آثار که 

اکثر تله فیلم بوده اند، شاهد بوده ایم. 
بازیگ��ران ای��ن س��ریال بازیگ��ران خوبی هس��تند و به 
جز بازیگر نق��ش اصلی ش��یوا طاهری که اولی��ن تجربه 
بازیگری خود را کس��ب می کند بقیه بازیگرانی کار کرده 
و نس��بتا قدیمی س��ینما و تلویزیون هس��تند. بازیگرانی 
چون بابک حمیدی��ان، پژم��ان بازغی، بی��ژن امکانیان، 
پیام دهکردی، جعف��ر دهقان، ماه چه��ره خلیلی، مهران 
رجبی و ترالن پروانه به ایفای نق��ش پرداخته اند و انصافا 
هم باید گفت ب��ا توجه به حد و اندازه س��ریال ت��ا این جا 
خوب هم از عهده اجرا و پیاده ک��ردن نقش ها برآمده اند، 
ش��یوا طاهری هم با وجود ای��ن که بازیگری ج��وان و بی 
تجربه اس��ت بازی بدی ارائه نک��رده و مخاطبین عموما تا 
 حد زیادی او را در نقش��ی که ایفا می کن��د پذیرفته و باور 

کرده اند. 
آزمون سخت رسانه 

سریال های صدا و سیما هر کدام با هدف و سیاست گذاری 
خاصی س��اخته و تولید می شوند، س��ریال گذر از رنج ها، 
توصیف حال و ه��وای  دوران قبل از انقالب و ظلم خوانین 
بر رعایا و همچنین سال های بعد از انقالب و جنگ را برای 
روایت و قصه گویی خود انتخاب کرده و این انتخابی سخت 
و نفس گیر اس��ت، امیدوارم فریدون حس��ن پ��ور بتواند 
حرف های خوب، درس��ت و اصولی را بزن��د و تاثیرگذاری 
الزم را با توجه به مضمون و محتوای حس��اس و مهمی که 

برگزیده روی مخاطب داشته باشد.
محبوبه محمدی

نگاهی به سریال گذر از رنج ها ساخته فریدون حسن پور

متوسط؛  با تیپ سازی های معمول
 پایان جشنواره، شروع یک پیشنهاد

 برای نجات سینما
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ابالغ رای 
11/403 شماره دادنامه: 9309973623500928 شماره پرونده: 9209983624000345 
نشانی  به  محمدعلی  فرزند  بهفر  هادی  آقای  شاکی:   930368 شعبه:  بایگانی  شماره 
اردستان – خ شهید فائق – جواهرفروشی صدف متهم: آقای صادق سلطانیان به نشانی 
اوراق  جمیع  به  عنایت  با  دادگاه  افتراء   -2 تلفنی  مزاحمت   -1 اتهام ها:  مجهول المکان 
بر شرف و  تکیه  با  و  متعال  از خداوند  استعانت  با  و  اعالم  را  پرونده ختم رسیدگی 
وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه: در خصوص اتهام 
رابطه  بزه  دادن  نسبت  شرح  به  افتراء  ایراد  بر  دایر  متواری  سلطانیان  صادق  آقای 
شکوائیه  موضوع   09374079261 تلفن  شماره  با  ارسالی  های  پیامک  در  نامشروع 
تقدیمی آقای هادی بهفر فرزند محمدعلی با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی 
– پاسخ استعالم واصله در خصوص تماسهای شماره موصوف و با لحاظ مفاد متن 
خارج نویسی شده پیامک های ارسالی با توجه به عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه 
ایشان  از سوی  ارائه دفاع موثری  بالنتیجه عدم  دادگاه و  این  آبان 1393  مورخه 26 
واصله  کیفرخواست  و  مجرمیت  قرار  لحاظ  با  دادگاه  این  انتسابی  اتهام  از  دفاع  در 
دادسرای عمومی و انقالب اردستان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده بزه 
و ششم  و شصت  یکصد  و  ششم  و  اصول سی  به  مستنداً  مسلم  و  محرز  انتسابی 
قانون اساسی و مواد 2و12و13و18و19و160و162 از قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 و ماده 697 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 )بخش تعزیرات( حکم بر 
محکومیت متهم به تحمل یکصد روز حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی ظرف موعد ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و پس از آن ظرف 
موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است 
دادگاه با عنایت به آنکه وجود خط موصوف مخل نظم عمومی و آسایش مردم می باشد 
و با لحاظ استفاده از آن در تحقق جرم دادگاه مستنداً به ماده 215 از قانون مجازات 
اسالمی حکم بر انسداد خط تلفن به شماره 09374079261 و قطع آن را صادر و اعالم 
می دارد رای صادره ظرف موعد بیست روز پس از ابالغ قابل پژوهش از سوی متضرر 
در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:501 بدریان دادرس شعبه 101 

دادگاه عمومی جزایی شهرستان اردستان 
مزایده 

 9109983623100710 پرونده:  شماره   9310113623300814 نامه:  شماره   11/404
شماره بایگانی شعبه: 930165 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در 
نظر دارد در اجرای مفاد اجراییه در پرونده کالسه 930165 مدنی که به موجب آن آقای 
مرتضی رمضانی رحمت آبادی فرزند حسین و خانم فاطمه دهقانی دولت آبادی فرزند 
منصور محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 51/458/959 ریال به عنوان اصل خواسته 
و روزانه مبلغ 40885 ریال به عنوان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1391/12/20 لغایت 
اجرای حکم و مبلغ 1/159/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 3/087/537 ریال 
به عنوان حق الوکاله وکیل وسایر هزینه های جریانی در حق محکوم له بانک صادرات 
ایران و پرداخت مبلغ 2/572/947 ریال به عنوان نیم عشر هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت. با توجه به اینکه محکوم علیهما طوعًا در صدد اجرای مفاد اجراییه برنیامده است 
فلذا ملک معرفی شده توسط احد از محکوم علیهما را به شرح ذیل از طریق مزایده به 
فروش می رساند: تمامی یک چهارم از یک سهم از نه سهم چاه شماره دو طالقانی که 
طبق قولنامه عادی از طرف مرتضی رمضانی رحمت آبادی به خانم فاطمه دهقانی منتقل 
شده چاه مذکور واقع در قلعه گوشه موغار دارای یک حلقه چاه آب با قطر لوله 12 اینچ 
با دبی آب 25 تا 30 لیتر آب در ثانیه ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 400/000/000 ریال. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده 
حضور یافته و تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. 
ملک فوق به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید برنده مزایده 
باید 10% بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و مابقی آن را 
ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال 
تاریخ  می گردد.  دولت ضبط  نفع  به  مزایده  هزینه  کسر  از  پس  او  سپرده  نپردازد  را 
مزایده: 1393/12/14 روز پنجشنبه ساعت 9 صبح. مکان مزایده: واحد اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان اردستان. م الف:500 مختاریان پور مدیر اجرای احکام مدنی 

دادگستری شهرستان اردستان 
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   46 دارای شناسنامه شماره  زاده  یحیی  آقای حسن   11/405
کالسۀ 571/93ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان مهین مدنی اردستانی بشناسنامه 65 در تاریخ 1393/10/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر به 
 نامهای 1- زینب یحیی زاده به شماره شناسنامه 5-123434-002 و 2- هانیه یحیی زاده
به شماره شناسنامه 1-599833-002 و یک همسر دائمی به نام حسن یحیی زاده به 
شماره شناسنامه 46 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:502 شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
حصر وراثت

11/406 آقای رضا عسکری دارای شناسنامه شماره 34 به شرح دادخواست به کالسۀ 
573/93ش2 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فاطمه نادمی بشناسنامه 142 در تاریخ 1393/10/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر به نامهای 
1- فیروزه عسکری به شماره شناسنامه 118 و 2- اختر عسکری به شماره شناسنامه 
72 و 3- مریم عسکری به شماره شناسنامه 157 و یک پسر به نام حسین عسکری به 
شماره شناسنامه 237 و یک همسر دائمی به نام رضا عسکری به شماره شناسنامه 
34 والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  می نماید 
 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف503 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اردستان
اخطار اجرایی

12/25 شماره:413/91 به موجب رای شماره 640 تاریخ 91/6/28 شعبه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سمانه اشرف پور به 
نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون و سیصد و هفتاد هزار 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید مورخه 90/10/10 تا زمان وصول در حق خواهان فرهاد ضیائی به نشانی 
واحد9828- انفورماتیک سفید  طبقه اول –  مجتمع تجاری پگاه –  خ میر –  اصفهان – 
و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 
به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32826 شعبه 24 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/26 کالسه پرونده: 420/93 شماره دادنامه: 773-93/10/30 مرجع رسیدگی: شعبه 
16 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: احمدرضا افضلی نشانی: خمینی شهر – بلوار 
پاسداران – کوی مهستان – مهستان سوم شرقی خوانده: لیال پاییزان نشانی: دورود 
– الغدیر – حسینیه بهار12- پالک12 خواسته: مطالبه مبلغ 45/000/000 ریال وجه دو 
فقره چک با انضمام کلیه خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ صدور چکها لغایت صدور 
دادنامه قطعی و اجرای آن و هزینه دادرسی بدوا تقاضای تامین خواسته با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: دعوی احمدرضا افضلی به طرفیت 
-634682 شماره  چک  وجه  ریال   45/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  پاییزان  لیال 

89/5/30و634681-89/4/30 عهده بانک ملی انگشته دورود به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره 
از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد 
بر  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 198و519و522  تجارت  قانون  مواد 310و313 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 260/000 
تا  سررسید  تاریخ  از  تادیه  و  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال 
عهده  بر  مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  نرخ  براساس  آن  محاسبه  که  وصول  تاریخ 
و  غیابی  رای صادره  می نماید  اعالم  و  خواهان صادر  درحق  می باشد  احکام  اجرای 
این شعبه می باشد.م الف:32827  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  مهلت 20 روز پس   ظرف 

شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای 
12/27 کالسه پرونده: 93-607 شماره دادنامه: 807-93/10/21 مرجع رسیدگی: شعبه 
25 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر کریمی با وکالت ابراهیم زارع نشانی: 
کوچه شماره3- پالک137- طبقه همکف خواندگان: 1-  خ شهید نیکبخت –  اصفهان – 
زهرا رجب پور 2- فریدون رضوانی هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: 
زهرا   -1 طرفیت  به  زارع  ابراهیم  وکالت  با  کریمی  اصغر  آقای  دعوی  خصوص  در 
رجب پور 2- فریدون رضوانی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به 
شماره 3411/890942 مورخ 93/3/28 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
در جلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اینکه خواندگان  و  دارد  آن  مطالبه وجه  در  خواهان 
در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور  رسیدگی 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
و  تجارت  قانون  310و313  مواد  استناد  به  که  می رسد  نظر  به  ثابت  خواندگان  علیه 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و صد و شصت و پنج هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )93/3/28( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  این شعبه  در 
نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد.م الف:32829 شعبه 25 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

12/28 شماره دادنامه: 9309970361502061 شماره پرونده: 9309980361500217 
نشانی  به  فرزند رضاقلی  قلیزاده  مینا  خانم  بایگانی شعبه: 930239 خواهان:  شماره 
ورودی1- طبقه 1 خوانده: آقای  مجتمع مرجان –  چهارراه اردیبهشت –  بهارستان – 
ابراهیم به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست  سیاوش پزشگی فرزند 
زوجه گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم مینا قلیزاده فرزند رضاقلی به طرفیت 
پرونده  این  در  طالق  حکم  صدور  خواسته  به  ابراهیم  فرزند  پزشکی  سیاوش  آقای 
مالحظه می شود خواهان در جلسه دادرسی بیان نمود که )ما حدوداً 22 سال است که 
ازدواج کردیم و دارای دو فرزند به نامهای اشکان 17 ساله و ماهان 12 ساله هستیم. 
همسرم حدوداً دو سال پیش منزل مشترک را ترک کرده و هیچ خبری از او ندارم و 
اقدام کرده ام که  این مدت هیچ نفقه ای پرداخت نکرده است و در خصوص نفقه  در 
العقد تقاضای  حکم محکومیت وی صادر شد لذا به دلیل تخلف وی از شروط ضمن 
صدور حکم طالق دارم من پانصد هزار تومان از مهریه را در قبال طالق بذل می کنم 
و تقاضا دارم حضانت فرزندان بر عهده من باشند من نسبت به نفقه خود و فرزندان 
و مهریه در این پرونده ادعایی ندارم...( دادنامه 456 مورخه 93/3/13 صادره از شعبه 
از  نفقه معوقه زوجه  پرداخت  به  از محکومیت زوج  اختالف حکایت  دوم شورای حل 
92/3/1 لغایت 93/3/31 دارد که این رای قطعیت یافته و نسبت به آن اجراییه صادر 
حکایت  پرونده(   14 )برگ  زوجه  جانب  از  شده  ارائه  استشهادیه  همچنین  است  شده 
پرونده  به محتویات  با توجه  دادگاه  دارد علیهذا  به مدت دو سال  از ترک منزل زوج 
و موارد بیان شده و نظر به احراز تخلف زوج از بندهای اول و هشتم شروط ضمن 
العقد و نظر به اینکه خوانده به رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه 
حاضر نگردیده و دفاع موثری جهت رد ادعای وی ارائه ننمود لذا مستنداً به ماده 1119 
قانون مدنی و مواد 24و25و27و29و33 قانون حمایت خانواده حکم به احراز شرایط 
و  بائن  در حکم  نوع طالق  می گردد  اعالم  و  توسط زوجه صادر  وکالت طالق  اعمال 
عده طالق سه طهر می باشد رعایت مفاد 1134و1135و1140و1141 قانون مدنی حسب 
ماهان  نام  به  مشترک  فرزند  و حضانت  می شود  مجری صیغه طالق  عهده  بر  مورد 
طبق  را  مشترک  فرزندان  نفقه  است  مکلف  زوج  و  می باشد  زوجه  عهده  بر  ساله   12
اعتبار  پرداخت کند مدت عده طالق سه طهر می باشد مدت  اختالف  رای شورای حل 
رای صادره ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ رای قطعی می باشد رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس 
 از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.م الف:32895 

شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
12/29 شماره: 92-882ش45ح به موجب رای شماره 1623 تاریخ 93/9/17 شعبه 45 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نظام الدین 
طاهری به نشانی مجهول المکان  محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و 
انتقال سند خودرو سواری پژو207 به شماره انتظامی 94-926ط23 و شماره موتور 
13590001178 و شماره شاسی NAAR13FE5978816 در حق خواهان امیرحسین 
رحمتی شمس آبادی به نشانی اصفهان – خ حکیم نظامی – ابتدای ارتش – ساختمان 
هیوندای – نبش کوچه 23- طبقه سوم – واحد یک و پرداخت نیم عشر اجرا به صندوق 
دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.م الف:32912 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  
ابالغ رای 

دادنامه: 1953-93/11/19 خواهان: مرتضی  پرونده: 1639/93 شماره  12/30 شماره 
صدیقی نشانی: اصفهان – سه راه سیمین – سهروردی – جنب رستوران شیرین نخل 
– شرکت کیان پالست سپاهان خوانده: حسین نوروزی نشانی مجهول المکان خواسته: 
هزینه  و  خسارات  انضمام  به   89/9/10-837869 شماره  به  چک  فقره  یک  مطالبه 
دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای مرتضی صدیقی به طرفیت آقای حسین نوروزی به خواسته مطالبه مبلغ 
2/500/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 837869-89/9/10 عهده بانک تجارت 
به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و 
از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
ثابت به نظر می رسد که مستندا  لذا دعوی خواهان علیه خوانده  ننموده  ارائه  ابراز و 
به مواد 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
2/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  در  تاخیر 
ابالغ قابل واخواهی در  از  و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.م الف:32914 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

دادنامه: 1955-93/11/19 خواهان: مرتضی  پرونده: 1638/93 شماره  12/31 شماره 
صدیقی نشانی: اصفهان – سه راه سیمین – سهروردی – جنب رستوران نخل – شرکت 
کیان پالست سپاهان خوانده: کریم آرزو نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک به شماره 256/099668-90/12/2 گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: 
در خصوص دعوی آقای مرتضی صدیقی به طرفیت آقای کریم آرزو به خواسته مطالبه 
مبلغ 3/600/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 256/099668-90/12/2 عهده بانک 
صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد 198-515-519-522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
3/600/000 ریال بابت اصل خواسته و 240/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر  تاریخ  تا  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  در  تاخیر 
ابالغ قابل واخواهی در  از  و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد.م الف:32916 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان



اخبار کوتاه

    وزیر ورزش و جوانان در جلسه اي با ریيس س��ازمان صدا و سيما در خصوص حق 6
پخش تلویزیوني مسابقات فوتبال گفتگو كرد. محمود گودرزي وزیر ورزش و جوانان 
و محمد سرافراز، ریيس س��ازمان صدا و س��يما در خصوص حق پخش و مطالبات 
س��ازمان ليگ به گفتگو پرداختند. بر اساس اخبار رس��يده از این نشست بخشي از 

مطالبات سازمان ليگ فوتبال تا دهم اسفند پرداخت خواهد شد.
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   یكي از جذابترین مصافهاي مستقيم در دیدار تيمهاي سپاهان و ذوب 
آهن به یارگيري هادي عقيلي مدافع سرش��ناس و پابه س��ن گذاش��ته 

سپاهان و هادي مدافع جوان و آینده دار ذوب آهن باز مي گشت. 
هادي عقيلي كه یك دهه قبل به اصفهان آمد و پيراهن سپاهان را پوشيد 
در طي این سال ها به هر آنچه در فوتبال مي خواست رسيد و شاید تنها 
حسرتش قهرماني آسيا با س��پاهان و عدم حضور در جام جهاني برزیل 

باشد.
 هادي عقيلي كه سپاهاني ها  او را با شعار هادي كاناوارو  صدا مي زنند حاال 
ساله اي پایاني فوتبال را س��پري مي كند و این در حالي است كه در تيم 
دیگر اصفهان هادي محمدي در این فصل ظهور یافت كه مي تواند به یك 

مدافع مطمئن و بزرگ در فوتبال ایران بدل شود. 
داربي اصفهان صحنه مصاف دو مدافعي بود كه حرف هاي بزرگي براي 

گفتن داشته و دارند.

بزرگترین سالن ورزشی آموزش و پرورش كشور در شهركرد مركز استان 
چهارمحال وبختياری به بهره برداری رسيد.

 معاون تربيت بدنی و س��امت اداره كل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختياری گفت: این سالن با چهار هزار مترمربع فضای مفيد، بزرگترین 

سالن ورزشی آموزش و پرورش كشور محسوب می شود.
سيدهاش��م زمانيان افزود: این س��الن به سالن های فوتس��ال، واليبال، 
هندبال، پيس��ت دو و ميدانی تمرینی با چهار خط، س��الن بدن سازی، 
تنيس روی ميز، شطرنج و ورزش های رزمی مجهز است. وی گفت: این 
سالن با نام»سالن ورزشی شهدا« راه اندازی ش��ده است.زمانيان اظهار 
كرد: برای ساخت این مكان 32 ميليارد ریال هزینه شده كه از این ميزان 
هفت ميليارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی و بقيه از محل كمك 
های مردمی، درآمد مجموعه ورزشی ش��هدا و منابع اداره كل آموزش و 

پرورش استان تامين شده است.

 بارش برف در ابتدای ماه س��وم زمستان درچهارمحال و 
بختياری به ویژه منطقه كوهرنگ موجب باز شدن پيست 
اسكی چلگرد پس از ماه ها تعطيلی شدوهم اكنون تمرین 

اسكی بازان در این پيست اسكی از سر گرفته شده است.
شهرستان كوهرنگ اس��تان چهارمحال و بختياری یكی 
از شهرستان های برف خيز كشور است كه هرساله شاهد 

بارش های قابل توجه برف می باشد.
این شهرس��تان به خاطر داش��تن بارش برف مناسب در 
زمستان هميش��ه پوشيده از برف اس��ت و ارتفاع برف در 
كوهس��تان ها و دره های آن به بيش از سه متر در فصل 

زمستان می رسد.
این شهرستان در حدود هشت درصد آب كشور را تامين 
می كند و مركز تامين آب دو رودخانه بزرگ كشور كارون 

و زاینده رود است.
پيست اس��كی این شهرس��تان یكی از معروف ترین و با 
سابقه ترین پيست های كش��ور محسوب می شود كه در 

سال 1354 افتتاح شده است.
این پيست اسكی چند س��الی اس��ت كه تعداد روز های 
فعاليت آن بس��يار كم شده اس��ت و بارش های كم برف 
در این منطقه موجب ش��ده تا فعاليت آن بيش از 25 روز 

نباشد.
امس��ال در حالی كه در روز های مهم زمس��تان خبری از 
برف نبود و می رفت این پيس��ت اس��كی برای اولين بار 
در زمستان راه اندازی نش��ود، برف قابل توجه در ابتدای 
اس��فند ماه در منطقه كوهرنگ موجب بازگش��ایی این 

پيست اسكی شد.
جام جهانی اسکی آلپاین

ب��ارش قابل توجه ب��رف در منطقه س��ایت این پيس��ت 
اسكی موجب فعال ش��دن این پيست اسكی شده است و 
ورزشكاران و گردشگران از مناطق مختلف استان و استان 

های همجوار راهی كوهرنگ شده اند.
پيس��ت اس��كی كوهرنگ یكی از مهمترین پيست های 
اسكی زاگرس به ش��مار می رود كه دارای امكاناتی مانند 

باالبرهای آموزش��ی، تجهيزات مناس��ب، راه دسترسی، 
نزدیكی به واحد های اقامتی و ...است.ریيس اداره ورزش 
و جوانان شهرس��تان كوهرنگ با اش��اره به فعال س��ازی 
پيست اسكی كوهرنگ، عنوان كرد: بارش قابل توجه برف 
در منطقه كوهرنگ موجب بازگشایی دوباره پيست اسكی 

كوهرنگ شده است.
علی قاسم فرامرزی ادامه داد: هم اكنون پيست اسكی این 
منطقه فعال شده است و مسافران و ورزشكاران بسياری 

به ابن منطقه آمده اند.
وی اظه��ار داش��ت: پيس��ت اس��كی كوهرن��گ یكی از 
مهمترین پيس��ت های اسكی زاگرس به ش��مار می رود 
كه دارای امكاناتی مانند باالبرهای آموزش��ی، تجهيزات 
 مناسب، راه دسترسی، نزدیكی به واحد های اقامتی و ...

است.
وی اظهار داشت: این پيست اسكی نقش مهمی در رونق 
گردشگری منطقه دارد و مسافران و گردشگران بسياری 
در فصل زمس��تان برای اس��تفاده از امكانات این پيست 

اسكی به كوهرنگ سفر می كنند.
ریيس اداره ورزش و جوانان شهرستان كوهرنگ ادامه داد: 
هم اكنون این پيست اسكی پذیرای مسافران و ورزشكاران 
است و تاش مان این است كه بتوانيم بهترین خدمات را 

در این پيست ارائه دهيم.
ریيس هيات اسكی استان چهارمحال و بختياری نيز در 
این خصوص با خوش��حالی از بارش ب��رف در كوهرنگ و 
بازگشایی این پيست اسكی گفت: بارش برف و فعال شدن 
پيست اسكی كوهرنگ موجب خوشحالی ورزشكاران این 

استان شده است.
رحمت اهلل خيرخواه اذعان داش��ت: ه��م اكنون تمرین 

ورزشكاران اسكی باز  این استان از سر گرفته شده است.
وی عنوان كرد: پيست اس��كی كوهرنگ باید توسعه یابد 
و سایت این پيس��ت به ارتفاعات باالتر زاگرس گسترش 
یابد تا بتوان مدت زمان بيشتری در فصل زمستان از این 

پيست اسكی بهره برد.

چهارمحال و بختیاری 375 ورزش�کار اس�کی باز 
دارد

ریيس هيات اسكی اس��تان چهارمحال و بختياری ادامه 
داد: در ارتفاعات باالیی این پيست اسكی برف قابل توجه 
وجود دارد و ماندگاری برف نيز بيشتر است كه این مهم 

موجب می شود تعداد روز های فعال پيست بيشتر شود.
وی اظهار داشت: هم اكنون در حدود 375 ورزشكار اسكی 

باز در این استان وجود دارد.
رحمت اهلل خيرخواه با اشاره به استقبال جوانان و نوجوانان 
به این رشته ورزشی، گفت: متاسفانه به علت بارش برف 
كم و فعال نش��دن پيست های اس��كی و همچنين نبود 
پيست اسكی چمنی بسياری از جوانان مشتاق دل سرد 

شده و به رشته های ورزشی دیگر گرایش پيدا می كنند.
ریيس هيات اسكی اس��تان چهارمحال و بختياری گفت: 
یكی از مهمتری��ن راهكارها برای افزای��ش زمان فعاليت 
پيست اسكی كوهرنگ توس��عه پيست به ارتفاعات باالتر 

است.
پیست اسکی تاریک دره

بخشدار مركزی كوهرنگ نيز با اشاره به اینكه فعال شدن 
پيست اس��كی كوهرنگ موجب رونق گرفتن منطقه می 
شود، اظهار داشت: این پيست اسكی نقش مهمی در جذب 
مسافر و گردشگر به منطقه دارد ودر باال رفتن در آمد مردم 

نقش مهمی ایفا می كند.
فرزاد محمد حس��ينی اذعان داشت: زیبایی كوهرنگ در 
زمس��تان، وجود برف قابل توجه و مناظر یخی است كه 

امسال در ماه های ابتدایی زمستان خبری از برف نبود.
وی ادامه داد: بارش برف در این منطقه موجب خوشحالی 
مردم شده اس��ت و پيش بينی ما این اس��ت در روز های 
پایانی هفته مس��افران و گردشگران بسياری وارد منطقه 

كوهرنگ شوند.
بخش��دار مركزی كوهرنگ گفت: تاش ما این است كه 
با ارائ��ه خدمات مطلوب و مناس��ب خاط��ره خوبی برای 

مسافران و گردشگران این منطقه ایجاد شود.
پيس��ت اس��كی چلگرد كوهرنگ 800 متر طول و شيب 
بس��يار مناس��ب 20 درصد دارد كه هوای آفتابی آن در 
بيشتر روزهای زمستان، انباش��ت حجم بسيار زیاد برف 
و راه دسترسی آس��ان، این پيس��ت را در منطقه زاگرس 
مشهور ساخته است.این پيست یكی از شناخته شده ترین 
و معروف ترین پيستهای اسكی زاگرس است كه در سال 
1354 ساخته شده و در مجاورت تونل اول كوهرنگ و در 
قسمت شرقی كوه قرار دارد. این پيست در حال حاضر دو 
دس��تگاه باالبر ویژه آقایان و خانم ها و یك دستگاه باالبر 
آموزش��ی با طول 200 مت��ر دارد و دارای س��ه محوطه 

تفكيك شده برای خانواده ها، آقایان و خانم هاست.

رس��د  نظرم��ی  ب��ه 
ب��رای بهب��ود وضعي��ت 
ارتق��ای  و  تاكتيك��ی 
كيفی بازی ه��ای واليب��ال ذوب آهن، یعنی 
تيمی كه درحقيقت نماینده شایس��ته استان 
پهناوراصفهان محس��وب می ش��ود كه از دیر 
بازدرواليبال كشورس��رآمد دیگر اس��تان ها 
ب��وده وبا ن��ام ذوب آه��ن درمس��ابقات ليگ 
برتراز جایگاه بس��يارخوبی برخوردارمی شده 
و اینك كه درليگ دس��ته یك كشورمقتدرانه 
قدم ب��ه مرحله پل��ی آف نهاده، می بایس��تی 
ب��ه مصاف دیگ��ر تيم ه��ای قدرتمن��د برود.

این تي��م ني��ازدارد تجربه وعل��م روز راتلفيق 
كند وبا ه��دف بررس��ی وضعي��ت فعلی تيم 
ویافت��ن راهكارها، چالش ه��ا و فرصت هایی 
كه برای رس��يدن به ليگ برتر پيش رو دارد، 
درنشس��تی به عن��وان ات��اق فك��ر ازتجارب 
ارزن��ده واثرگذاركارشناس��ان وخبرگانی كه 
عمر وجوانی ش��ان رادرواليبال س��پری كرده 
وخاک ميادین واليبال خورده اند حد اكثر بهره 
 برداری را به عم��ل آورد وكمك فكری بگيرد.

ب��دون ش��ك ارائ��ه طری��ق ونقط��ه نظرات 

وپيشنهادهای س��ازنده این افراد، درراستای 
مصالح واليب��ال دی��ار نصف جه��ان وبهبود 
ش��رایط فعلی تي��م ذوب آهن ك��ه ظاهرا راه 
پرفراز ونش��يبی راپي��ش رودارد، م��ی تواند 
راهگشا باش��د. پيش��نهادهایی كه به عنوان 
برنامه های اس��تراتژیك و راهبردی تلقی می 
 ش��ود كه اگر ب��ه كار گرفته ش��وند مثمر ثمر 

 خواهد بود.
نگارنده، كه از س��ال 1335ب��ا واليبال ارتباط 
تنگاتنگ دارد، و با ش��ناختی ك��ه ازدیگر تيم 
ها به وی��ژه فرمان��داری مهاب��اد دارد، معتقد 
اس��ت عليرغم اینكه تمامی اف��راد حاضر در 
كادر فن��ی تي��م ذوب آهن ازجمله كس��انی 
هس��تندكه نه تنها دل ش��ان ب��رای واليبال 
اصفهان می تپد، بلكه عاشقانه به ارتقاء واليبال 
نصف جهان می اندیش��ند و با تم��ام وجود به 
بهترین نحوبا تمرینات مداوم ومستمروپياده 
كردن نقش��ه های مفيد خود، سعی دردست 
یافتن به باالترین امتيازات، برای دستيابی به 
عنوان قهرمانی وكس��ب مجوز حضور درليگ 
برتردارند. اما این واقعيت راهم باید بپذیرند كه 
تنها عش��ق وعاقه برای حصول به این اهداف 

كافی نيست وممكن اس��ت آنها را به سرمنزل 
مقصود نرساند.

اگرنيم نگاه��ی به رقاب��ت های انجام ش��ده 
درمرحله پل��ی آف، به ویژه ب��ازی ذوب آهن 
در مص��اف ب��ا تي��م فرمان��داری مهاب��اد كه 
درس��الن مرحوم حس��ن رهنمای ورزش��گاه 
ملت برگزارش��د  كه درنهای��ت بانتيجه 3بر1 
به س��ود تيم ذوب آهن به پایان رسيدداشته 
باش��يم ، پی به ای��ن حقيق��ت انكارناپذیرمی 
بریم كه از دید كارشناس��ی ازسطح فنی قابل 
قبولی برخوردارنب��وده و ضعف های عمده ای 
درتركيب تيم ذوب آهن به چش��م می خورد 
كه به طور حتم ویقين اگربهبود نيابند،دربازی 
برگش��ت كه درخانه حریف برگزارخواهدشد، 
دچار آسيب و باخت می شود .  ضعف هایی كه 
بارها دررویارویی با حریفان مش��اهده كردیم 
واز س��ر دلس��وزی به عوامل كادرفنی به ویژه 
اميرعب��اس ش��فيعی مربی تيم خاطرنش��ان 
كردیم كه متاسفانه عما به كار گرفته نشدند !

دریك جمله اگربگویيم برای جهت بخشيدن 
به پيش��رفت ودسترس��ی به پي��روزی مقابل 
حریف��ان، بایدعل��م روزدركنارتجرب��ه به كار 

گرفته شود تا نتيجه مطلوب عاید شود ، سخنی 
بيهوده و به گزاف نگفته ایم!

بنابراین با تلفيق این دونكته مهم وقابل تعمق 
وژرف نگ��ر ودرک موقعيت ه��ا وفرصت ها، با 
درنظرگرفتن زمينه س��ازی مناسب تاكتيكی 
براساس آناليزی كه ازتيم های مقابل به عمل 
آورده می ش��ود، م��ی ت��وان ازكمندحریفان 
سختكوش��ی نظيرفرمانداری مهاب��اد رهایی 

یافت.
البت��ه ناگفت��ه نماندك��ه مربي��ان ج��وان 
وتحصيلكرده اصفهانی ك��ه هدایت ورهبری 
تي��م ذوب آهن را به دس��ت گرفت��ه اند، فهم 
واليبال دارند و مش��خصا از منظر ش��خصيت 
دهی به بازیكن��ان وتوجه به عم��ق احترامی 
كه ب��رای هریك از بازیكنان قایل می ش��وند، 
ازجایگاه ویژه ای نيز برخوردارمی باش��ند؛ اما 
با تمام این اوصاف بهتر اس��ت از پيشنهادات 
سازنده پيش كس��وتان وكارشناسان واليبال 
كه با هدف دلس��وزی، نكات��ی را یادآوری می 
كنند اس��تفاده بهينه به عمل آورند، نه اینكه 
تعارض ميان گفتارو عمل داش��ته باش��ند! به 
هر تقدیردغدغه اصلی واساس��ی تيم واليبال 
ذوب آهن درحال حاضربا توجه به بازی مقابل 
فرمانداری مهاب��اد، گرفتن توپ ه��ای اول و 
رساندن توپ به دست پاس��ورمی بينيم؛ وبه 
عينه شاهدهس��تيم كه اكث��ر بازیكنان حتی 
یارآزاد) ليب��روی تيم(فاقد س��اعدزنی وتوپ 
گيری هس��تند؛ ضمن اینكه عليرغم توصيه 
وی��ادآوری مك��رردر رابطه ب��ا مهارتوپ های 
سردفاع در انتهای زمين توسط بازیكن منطقه 
ش��ش درخارج ازچارچ��وب 9در9، كاری كه 
مهابادی ها درتيم فرمانداری به خوبی وزیبایی 
تمام انجام می دادند، اهميت دادن به جاگيری 
صحيح، زدن ضربه های اول) اجرای سرویس( 
ودفاع روی تور، ازدیگر نكات قابل ذكری است 
 كه باید درنظر گرفته شود وبه بازیكنان منتقل

 گردد.
طبيعی اس��ت زمانی ك��ه توپ ه��ای اول به 
خوبی وبه درستی به دس��ت پاسورتيم نرسد، 
هرچندهم كه پاسور فرزوچاالک باشد وچيره 
دس��ت، نمی تواند به بازی سرعت ببخشد ویا 
با پ��اس های تركيب��ی، مانند دوبل��ه وپایپ) 

زدن آبش��اراز پش��ت خط یك س��وم( درجا 
گذاش��تن  مدافعان روی ت��ور حریف توفيقی 
به دس��ت آورد،ام��ا ازآن جایی ك��ه بازیكنان 
ذوب آه��ن به ویژه پي��ام شعبانپور،ش��اهين 
حاج رس��ولی ها،هادس��ون ونت��ورا) برزیلی(
منصوررفيعی،محمد سعيدی رضا خداپرست 
ومرتض��ی صالح��ی از پتانس��يل باالی��ی 
برخوردارن��د و با اس��تفاده از پ��اس های ناب 
وكم نقص فرزادمابهرام��ی كاپيتان باتجربه 
ومتبحرخودپيروزمي��دان می ش��وند، نباید 
فراموش كرد كه اگربه تذكرات ورهنمودهای 
كادر فنی توجه نش��ود، با ش��رایطی كه حتما 
چهارهزارتماشاگرمش��تاق مهابادی به وجود 
خواهند آورد و به وقفه تيم محبوب شان را تا 
پایان مسابقه تش��ویق وحمایت خواهند كرد، 
شكست را باید پذیرا باشند. نمونه بارزتشویق 
برادران كرد مهابادی دراولي��ن بازی پلی آف 
را دراصفهان ش��اهدبودیم ودیدیم چگونه 40 
ه��وادار متعصب با ش��ور و اش��تياقی زیاد اما 
دركمال آرامش و به دورازكوچك ترین تنش 
به تشویق تيم شان پرداختند و سالن را به لرزه 

درآوردند!
ب��ه ه��ر ح��ال دیدارنخس��تين ذوب آه��ن 
وفرمانداری مهاباد كه آكنده وسرشار اززیبایی 
های واليبال مدرن امروزی بود، با قضاوت خوب 
حميد راهجردیان داوربين المللی كشورمان 
باتوجه ب��ه  همزمان��ی بازی) درب��ی فوتبال( 
البته با موافقت فدراسيون واليبال وكادر فنی 
تيم ها با دوس��اعت و30 دقيق��ه تاخير، راس 
ساعت 18/30دقيقه آغازش��د ودرنهایت این 
بازی جذاب بانتيجه س��ه بریك به سود ذوب 
آهن به پایان رس��يد تا به نوعی اعاده حيثيت 
 كند و اعتبارات گذش��ته واليبال ذوب آهن را

 بازگرداند.
دیداربرگشت دوتيم روزچهارشنبه سيزدهم 
اسفند ماه جاری درمهاباد انجام خواهدگرفت 
ودرصورت��ی ك��ه تي��م ذوب آه��ن ب��ازی را 
واگذاركند، با توجه به قانون دوبرد از سه بازی 
درمس��ابقات پلی آف رقابت های دس��ته یك 
كش��ور جام زنده یاد حس��ين معدنی ، بازی 
س��وم درهفته بعد،باردیگردراصفهان برگزار 

خواهد شد. 

حضور در جام فجر تدارکات خوبی بود

 مسابقات بین المللی تکواندو جام 
فجر

س��رمربی تيم ملی تكواندو فرانس��ه گف��ت: با تي��م اصلی خود 
به ای��ران آمدی��م تا ضم��ن كس��ب آمادگ��ی بيش��تر بتوانيم 
 امتي��ازات بيش��تری برای كس��ب س��هميه المپيك به دس��ت

 آوریم.
مریم بووغل كه بع��د از المپيك 2012 لن��دن هدایت تيم ملی 
فرانس��ه را برعهده گرفته،ضمن بيان مطلب ف��وق گفت: رقابت 
های بين المللی جام فجر در دو بخش م��ردان و بانوان در تهران 
برگزار شد كه در این بين مسابقات مردان در سطح فنی باالتری 
 برگزار ش��د و در بخش بانوان ش��اهد چنين س��طح فنی خوبی

 نبودیم. 
وی ادامه داد: تكواندو ایران و فرانسه از دیرباز ارتباط بسيار خوبی 
در بخش های مختلف آموزشی، فنی، مسابقه و اردوهای تداركاتی 
داشته اند و ما در این دوره هم با نفرات اصلی خود و برای كسب 
آمادگی بيشتر به ایران آمدیم. نفرات ما آمادگی باالیی نداشتند و 
این تورنمنت و چند رقابت دیگری كه پيش رو داریم برای ما جنبه 
تداركاتی دارد تا برای حضور در مسابقات جهانی و كسب امتياز 

المپيك آماده شویم.
بووغل افزود: همانطور كه گفتم حضور در جام فجر برای ما جنبه 
تداركاتی داش��ت  و به همين دليل به ای��ران آمدیم ولی كاش با 
وجود هزینه ای كه كردیم و ورودیه ای كه پرداخت كردیم تعداد 
بيشتری از كشورها در آن حضور داش��تند.تيم ملی فرانسه بعد 
از مدتی اس��تراحت، نياز به یك دوره آموزشی س��طح باال مثل 

مسابقات جام فجر ایران داشت.
س��رمربی تيم ملی تكواندو فرانس��ه در مورد رقابت های بخش 
بانوان یادآور ش��د: دو تيمی كه به نمایندگی از ایران و با حضور 
نفرات ملی پوش شركت داش��تند به همراه  تيم كرواسی از تيم 
های قدرتمند این دوره بودند كه تا حدودی روی سطح فنی تاثير 
مثبت داش��ت ولی جای خالی تيم های سطح اول دنيا احساس 
شد. اگر كميته فنی فدراسيون روی این مسابقات تمركز بيشتری 
داشته باشد و با قدرتهای برتر دنيا ارتباط بيشتری برقرار كند می 
 توان در سال های بعد شاهد رقابت های س��طح باالتری داشته

باشيم.
با انتخاب کانون مربیان فوتبال؛

یحیی گل محمدی برترین مربی ماه 
لیگ شد

سرمربی تيم فوتبال ذوب آهن از س��وی كانون مربيان به عنوان 
 برتری��ن مربی ماه گذش��ته لي��گ برت��ر فوتبال ای��ران انتخاب

 شد.
كانون مربي��ان فوتب��ال در یك��ی از برنامه های خ��ود، مربيان 
برت��ر ه��ر م��اه لي��گ برت��ر را انتخ��اب می كن��د. ب��ر همين 
اس��اس یحيی گل محم��دی ك��ه در هفته ه��ای اخي��ر نتایج 
چش��مگيری را ب��ا ذوب آه��ن ب��ه دس��ت آورده و موف��ق 
ش��د این تيم را به رده شش��م جدول برس��اند، از س��وی كانون 
 مربي��ان به عن��وان برتری��ن مرب��ی بهمن م��اه انتخاب ش��ده 

است.
مجيد جالی، ریيس كانون مربيان با اعام این خبر، گفت: كانون 
مربيان برای انتخاب برترین مربی ماه ش��اخص هایی را دارد كه 
بر اس��اس این ش��اخص ها، یحيی گل محمدی به عنوان برترین 
مربی بهمن ماه در ليگ برتر انتخاب ش��ده اس��ت. من به یحيی 
 تبریك می گویم و اميدوارم همواره این روند موفقيتش ادامه دار 

باشد.
وی به مسابقات بخش مردان هم اشاره كرد و گفت: تعداد تيم های 
شركت كننده در این مس��ابقات زیاد نبود و همين امر باعث شد 
رقابت ها چندان سطح باال نباشد. تكواندوكاران زیادی در ایران 
هستند كه توان فنی باالیی داشته و می توانند در این مسابقات 

حاضر باشند. 
اگ��ر در پاری��س دو تورنمن��ت پ��ی در پ��ی برگ��زار ش��ود 
تكواندوكاران م��ا در هر دوی ای��ن رقابت ها مب��ارزه می كنند. 
تعجب من از ای��ن بود كه چرا ب��ه دليل حضور در جام باش��گاه 
 های آس��يا برخ��ی دیگ��ر از ایران��ی ه��ا در جام فجر ش��ركت

 نكردند.
بووغل در خصوص قضاوت داوران در این دوره از مسابقات گفت: 
در رقابت های بخش مردان مش��كاتی در قضاوت داوران وجود 
داشت و در واقع اش��تباهات زیادی رخ داد. همين مشكات در 
بخش مردان رخ نداد . اعتراضی در این خصوص نداشته و برگزاری 
 خوب این مسابقات رضایت داشته و به لحاظ فنی هم قابل قبول

 بود. 
س��رمربی فرانس��وی ها در مورد حض��ور تيم ملی فرانس��ه در 
مس��ابقات جهانی روس��يه گفت:تيم ما در ه��ر تورنمنتی برای 
آمادگی بيش��تر جهت شركت در مس��ابقات جهانی حضور پيدا 
می كند. ملی هدف اصلی ما كس��ب امتياز بيشتر برای رسيدن 
به سهميه های متعدد جهت حضور در المپيك است. مسابقات 
جهانی اهميت دارد ول��ی المپيك خيلی بيش��تر اهميت دارد. 
 ش��رایط خيلی حس��اس اس��ت و باید امتيازات بيشتری كسب

 كنيم. 

خرم آباد و کاشان بر حریفان خود 
غلبه کردند

در دومين روز از مرحله اول مسابقات ليگ دسته دو فوتبال جوانان 
كشور و از گروه» پنج«، نمایندگان خرم آباد و كاشان بر حریفان 

خود غلبه كردند.
در دومين روز از رقاب��ت های زیرگروه فوتبال جوانان كش��ور از 
گروه پنج كه در اس��تادیوم ورزشی ش��هيد ناصر فكری كاشان 
 برگزار ش��د هر دو دیدار با نتيجه مش��ابه س��ه بر صفر به پایان 

رسيد.
در نخستين بازی امروز تيم سرخپوش��ان خرم آناد توانستند در 
یك بازی برتر با نتيجه س��ه بر صفر تيم داماش ایرانيان تهران را 

شكست دهند.
در دومين دیدار نيز تيم استقال سيلك كاشان با یك بازی برتر، 
تيم منتظران قزوین را با سه گل شكست داد تا دومين برد متولی 

خود را در این مسابقات كسب كند.
با توجه به انصراف نماینده الشتر لرستان در این روز تيم پارسيان 

كرج استراحت داشت.

اصغر
قلندری
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افتتاح بزرگترین سالن ورزشی 
آموزش و پرورش کشور

یکي زرد، دیگری سبز
هادي در مسیر هادي

حق پخش تلويزيوني تا ۱۰ اسفند به حساب سازمان لیگ واريز مي شود



اخبار کوتاه یادداشت طرح بسیج سالمت نوروزی در چهارمحال و بختیاری آغاز شد
مدیر گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری، از اجرای طرح » بسیج سالمت 
نوروزی« در این استان خبر داد. بهمن بنایی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش 
رونق کسب و کار در مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن تفریحی، اقامتی و گردشگری 
و حضور گسترده میهمانان نوروزی، طرح تشدید کنترل و نظارت های بهداشتی بر اینگونه اماکن 

توسط کارشناسان بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان آغاز شد. 
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زبان مادری نه تنها برای این ایرانشناس که رییس دانشگاه است 
،بلکه برای همه انسان های جامعه بشری ، بسیار با اهمیت است. 
آنقدر که سازمان یونسکو برای حفظ و احیای زبان مادری ملل، 

این روزها دست به دامان هنرمندان شده است.
در ارتباطات جهانی یا Global Communications تمدن 
های بشری همواره مورد تهدید و از دست رفتگی قرار دارد؛ اما 
تمدن هایی که قدرت ماندگاری در براب��ر پدیده های جهانی 
شدن را دارند، بدون تردید اصالت خود را حفظ خواهند کرد. از 
این رو،یکی از زیرساخت های تمدنی بشر در ارتباطات منطقه 
ای و بومی، حفظ زبان مادری اس��ت که برای بسیاری از مردم 

جهان هنوز به عنوان یک میراث و گنج بین نسلی مطرح است.
همین چند روز پیش »الهام بابایی« خبرنگار خرم آباد می گفت؛ 
نسل جوان لر این روزها، نه مانند گذش��ته، بلکه کمتر با زبان 
لری با هم حرف می زند و این تکلم نکردن به زبان مادری تنها 
به لرستان ختم نمی شود، بلکه در مناطق زاگرس نشین دیگر 

از جمله چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه نیز مشهود است.
زبان، پویاترین عنصر ارتباطی در جهان است که به واسطه آن 
انس��ان با هم دیگر ارتباط برقرار می کنند و این ابزار ارتباطی 
انسانی، بخشی از رفتارهای اجتماعی یک جامعه را نیز رقم می 
زند. اهمیت زبان مادری به گونه ای است که سازمان ملل متحد 
21فوریه را به عنوان روز پاسداشت زبان های مادری نام نهاده؛ 
چرا که زبان مادری شناسنامه و هویت فرهنگی و تاریخی اقوام 
و ملت هاست. زبان مادری، به عنوان یکی از عناصر مهم فرهنگ 
شفاهی جهان از سوی سازمان ملل متحد و یونسکو به رسمیت 
شناخته شده، به همین دلیل در تقویم جهانی نیز روزی به عنوان 

پاسداشت زبان مادری تعیین شده است. 

زبان مادری، هویت شفافی هر ملت است و اقوام و قومیت ها در 
پناه زبان، هویت و فرهنگ خویش را حفظ می کنند اگر چه در 
بین عوام به هر نوع گفتار رایج در بین مردم زبان گفته می شود؛ 
اما در بحث تخصصی،  زبان  به عنوان عامل اصلی ارتباط و یکی از 

شاخصه های مهم انسانی و انسان شناسی مطرح است. 
زبان، به عنوان عامل پیوند دهنده انس��ان ه��ا و ایجاد کننده 
وحدت ملی در کشورها شناخته می شود و عامل حفظ هویت و 

شناسنامه هر قومی زبان مادری آن است.
یکی از چالش ها و تهدیدات زبان مادری می تواند جهانی شدن 
باشد که در صورت ضعف در پاسداشت و نگهداشت زبان مادری 
،این عامل ارتباط��ی، در بین چرخه دنده های جهانی ش��دن 

تضعیف شده و از بین خواهد رفت. 
در صورت کم توجهی به زبان مادری، نسل های آینده با زبان 
مادری و فرهنگ ناش��ی از آن ، بیگانه خواهند ش��د و آن را به 
فراموشی خواهند س��پرد.  پژ وهش های صورت گرفته نشان 
می دهد که در دوران گذشته بیش از شش هزار زبان در جهان 
وجود داشته که این تعداد به سه هزار زبان کاهش یافته است.  
زبان مادری یک گنجینه گرانبهای فرهنگی برای نس��ل های 
مختلف است و باید در حفظ و نگهداش��ت آن برای نسل های 

مختلف تالش کرد. 
این روزها با افزایش گس��ترده ابزار ارتباطی، احتمال آس��یب 
پذیری زبان های پایه در جوامع افزایش یافته است. ابزار مدرن 
روز به روز در حال تحول است و ورود فناوری های جدید با خود 
مفاهیم قراردادی را به همراه می آورد،که در صورت بی توجهی 
به این تولید مفاهیم صنعتی و ماشینی، خرده فرهنگ ها و خرده 

زبان ها و گویش ها آسیب می بیند. 

تاثیر فرهنگ ناشی از جهانی ش��دن اقتصاد، بی تردید بر زبان 
های منطقه ای و بومی تاثیرگذار است؛ به همین دلیل سازمان 
ملل متحد در برابر پدیده جهانی ش��دن، بر حفظ اصالت زبان 

مادری تاکید دارد.
این روزها،با گس��ترده تر ش��دن دامنه فراگیری ش��بکه های 
اجتماعی مانند وایبر و واتس آپ و شبکه های دیگر، واژه های 
نامتجانس به ش��دت در حال همه گیر ش��دن است و این یک 
تهدید نه تنها برای زبان مادری ک��ه حتی برای زبان معیار نیز 
می باشد. در چشم انداز سواد رسانه ای اگر چه برای حفظ زبان 
معیار برنامه ریزی شده است، اما زبان مادری و قومی اکنون در 
این شبکه ها حتی گاهی مورد بی مهری و هجمه قرار می گیرد.

در نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران، قانون اساس��ی به 
عنوان قانون باالدس��ت بر رسمیت زبان فارس��ی و عمومیت 
آن صراحت دارد به گونه ای که در اصل 15 قانون اساس��ی بر 
گسترش و ترویج زبان فارسی و احترام به گویش های بومی و 
محلی نیز تاکید کرده است. یکی از ایرانشناسان و رییس بنیاد 
ایرانشناسی و رییس دانشگاه فرهنگیان چهارمحال و بختیاری 
می گوید: ادبیات عامه و شفاهی ایران، از استحکام و قوام تاریخی 

برخوردار است. 
عباس قنبری عدیوی  در گفت وگو با ایرنا افزود: زبان مادری باید 
به شکل دانشنامه ای برای نسل های آینده تدوین شود ،تا در 
برابر فناوری های نوین ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه های 

جهانی دستخوش تغییرات نشود. 
وی گفت:گویش های منطقه مرکزی ای��ران از جمله گویش 
سمنانی، خور و بیابانک، کاشان، منطقه چهارمحال وبختیاری 
از قدیمی ترین گویش های ایران است و گویش بختیاری ریشه 
در زبان پهلوی دارد. به گفته وی رسانه ها، به ویژه صدا و سیما و 
سینما در تولیدات خود باید جایی برای زبان مادری اختصاص 
دهند و در آموزش و پرورش نیز بخش��ی از تعلیم و آموزش به 

صورت زبان مادری صورت گیرد.
وی افزود: متاس��فانه با هجوم ابزارهای ارتباط��ی مدرن ، زبان 
مادری مورد تهدید قرار گرفته است به گونه ای در استانی مانند 
چهارمحال و بختیاری اکنون جوان��ان روز به روز کمتر با زبان 
مادری خود تکلم می کنند. به گفته وی، باید به واسطه ساخت 
انیمیشن های کوتاه و فیلم های رده سنی کودک و نوجوان ، این 
نسل را با زبان مادری بیش از گذشته آش��نا کرد و این نسل را 

نسبت به اهمیت این گنج بزرگ حساس کرد.
وی که دانش آموخته دانشگاه تاجیکستان است یادآوری می 
کند که مردم تاجیک زبان پارسی را بهترین زبان دنیا می دانند 
از این رو برای حفظ این زبان ، ع��زم خود را به صورت همگانی 

جزم کرده اند.
 هم اکن��ون برخ��ی از جوان��ان در گفتم��ان و گفت��ار روزانه 
خود کمت��ر از زب��ان م��ادری اس��تفاده م��ی کنن��د و گونه 
 های جدی��د در ح��ال جایگزینی ای��ن عامل مه��م فرهنگی

 است. 
گزارش از محمود رییسی

وقتی هویت شفاهی مان  تهدید می شود

هجمه تکنولوژی علیه زبان مادری
از دهم اسفندسال جاری؛ 

پیش فروش بلیت نوروزي 
اتوبوس آغاز مي شود

مدی��رکل حم��ل ونق��ل وپایان��ه ه��اي چهارمحال و 
بختی��اري ازآغاز پی��ش ف��روش بلیت ن��اوگان حمل 
ونق��ل ج��اده اي مس��افربري از تاری��خ )1۰ اس��فند( 
 ب��ه ص��ورت اینترنت��ي و حض��وري در اس��تان خب��ر 

داد. 
 فریبرزکرمي گف��ت: پیش فروش بلیت ه��اي نوروزي 
در دفاتر مرکزي ش��رکت هاي حمل ونقل مس��افربري 
و همچنی��ن دفات��ر ف��روش بلیت در س��طح ش��هربا 
 نظ��ارت اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي اس��تان انجام

 مي شود.
 وي افزود :به منظور تسهیل در امر تهیه بلیت، شهروندان 
مي توانند از طریق مراجعه به مراکز اش��اره ش��ده ویا از 
WWW. طریق س��امانه فروش اینترنتي ب��ه آدرس

PAYANEH.IR بلیت هاي م��ورد نیاز خود را تهیه 
کنند.

 مدی��رکل حم��ل ونق��ل وپایان��ه ه��اي اس��تان در 
ادام��ه خاطر نش��ان ک��رد: به منظ��ور تامی��ن آرامش 
و رف��اه مس��افرین تمهی��دات الزم مبن��ي برافزای��ش 
 ایمن��ي وارتق��اي س��طح خدم��ات ص��ورت گرفت��ه

 است.
 کرمی تصریح کرد: برق��راري محدودیت درجابجایي 
محم��والت ترافیک��ي، ت��داوم فعالیت مراک��ز معاینه 
فني، اعمال نظ��ارت مضاعف و کنترل س��اعت مدت 
کار مجاز رانن��دگان، نظارت بر فعالی��ت مدیران فني 
ش��رکت هاي حمل ونقل ، پیش بیني وس��ایل نقلیه 
رزرو درش��رکت ه��اي مس��افربري ب��راي جایگزیني 
وس��ایل نقلیه معی��وب و درراه مانده در طول مس��یر، 
اعمال مدیریت س��رعت در طول راه ها با اس��تفاده از 
دروبین هاي س��یار وثاب��ت واطالع رس��اني هاي الزم 
را ازجمله تصمیم هاي  اتخاذ ش��ده در ح��وزه ارتقاي 
 س��طح خدمات دهي و امنیت س��فرهاي بین شهري

 برشمرد.

هسته های یاوران نمازدر چهار محال و 
بختیاری تشكیل می شود

مدیر س��تاد اقامه نماز چهار محال و بختیاری، از تش��کیل هسته های 
یاوران نمازدر شهرستان های استان چهار محال و بختیاری خبرداد.

محمد کریمی، مدیر س��تاد اقامه نماز چهار محال و بختیاری، درجمع 
هس��ته های اصلی یاوران نماز اس��تان کهدر فت:درحال حاضر هسته 
مرکزی یاوران نماز در مرکز استان تشکیل ش��ده وطبق برنامه برنامه 

ریزی های انجام شده این امر مهم در سراسر استان صورت می گیرد.
 کریمی از جمله برنامه های ش��اخص س��تاد اقامه نماز را اجرای طرح 
ی��اوران نماز عن��وان و اضافه ک��رد: در این طرح تابه ح��ال 12 کالس 
آموزش��ی،توجیهی ویژه اعضای مؤثر یاوران نماز در شهرس��تان های 
مختلف برگزار شده که با استقبال گسترده جوانان و نوجوانان همراه بود.

 مدیر س��تاد اقامه نماز اس��تان به حمایت های اس��تاندار چهارمحال 
وبختیاری در این زمینه اش��اره کرد وگفت: دوره 8 ساعته یاوران نماز 
در کلیه دستگاه های اجرایی استان با حضور مدرسین مرکز تخصصی 

برگزار می شود.
 وی مالک برنامه های س��تاد اقامه نماز را منویات مقام معظم رهبری 
عنوان و اضافه کرد: در چهار محور برنامه ه��ای فرهنگی،فعالیت های 
آموزش��ی،طرح یاوران و پیگیری عملکرد دستگاه ها فعالیت این ستاد 

در جریان است.
 مدیر س��تاد اقامه نماز با اذعان به اجرای چهار برنامه شاخص در حوزه 
فرهنگی افزود: طرح نشس��ت »خانواده مطهر«گفتمان نماز شناسی، 

نشست های دانشجویی و نیایش قلم در این حوزه اجرا می شود.
 به گفته وی در بخش آموزش مکاتبه ای نماز،طرح مروجان نماز، دوره 
آموزشی جوانان مسجد،توانمند سازی بانوان در امر نماز، کارگاه های 
آموزش جماعات مدارس، آموزش مربی��ان مهدهای کودک، آموزش 
مدرس��ان آموزش خانواده و آموزش دبیران دس��تگاه های اجرایی در 

دستور کار قرار گرفته است.

دانشگاه پیام نورچهارمحال وبختیاری 
درجشنواره نشریات دانشجویی درخشید

مدیر امور فرهنگی دانش��گاه پیام نور چهارمحال و بختیاری ازکس��ب 
عناوین برتر دانشگاه های پیام نور اس��تان در نخستین دوره جشنواره 

نشریات دانشجویی منطقه چهار کشور خبرداد. 
ماش��ا اهلل ایزدی گفت: در این دوره از جش��نواره نش��ریات دانشجویی 
که 27تا29 بهمن ماه در اصفهان برگزارش��د، مطالب یکی از نش��ریات 
دانش��گاه پیام نور بروجن در بخش گزارش نویس��ی دو عنوان نخست 
و دوم، در بخ��ش یادداش��ت رتب��ه دوم و در بخش مقال��ه و مصاحبه 
رتبه سوم را کس��ب کرد. وی افزود: یکی از نشریات دانش��گاه پیام نور 
ش��هرکرد نیز رتبه س��وم خبرنویس��ی را از آن خود کرد. ایزدی افزود: 
در این جش��نواره غرفه دانش��گاه پیام نور چهارمحال وبختیاری نیز به 
عنوان غرفه برتر معرفی ش��د و لوح و تندیس این جش��نواره را دریافت 
کرد. به گفته ایزدی، نخس��تین دوره جش��نواره نش��ریات دانشجویی 
منطقه چهار کش��ور ب��ا حض��ور 17دانش��گاه از اس��تانهای مرکزی، 
اصفهان، قم، یزد، خوزس��تان و چهارمحال وبختیاری برگزار ش��د که 
 از دانش��گاه پیام نور چهارمحال وبختیاری 41 اثر به این جش��نواره راه

 یافت.
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اخطار اجرایی
12/32 شماره:314/93 به موجب رای شماره 862 تاریخ 93/5/30 شعبه 32 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه لیال قدیری فرزند نصرا... 
اصل  بابت  ریال   6/000/000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی  به 
دادرسی و خسارت  بابت هزینه  خواسته )چک 291382-88/5/30( و 230/000 ریال 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 88/5/30 تا تاریخ اجرای اجرای حکم با احتساب 
نیم عشر اجرای احکام. مشخصات محکوم له: حمید نظری فرزند محمدحسین به نشانی 
قانون   34 ماده  انقاع.  کوچه   – اول  خیابان حکیم شفایی   – پروین  خیابان   – اصفهان 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32922 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 5 شعبه   93/7/30 تاریخ   1254 شماره  رای  موجب  به  شماره:603/93ش5    12/33
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهاب الدین 
اکبریان به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ 9/700/000 ریال بابت 
بابت هزینه  بابت هزینه دادرسی و 1/000/000 ریال  خسارات وارده 175/000 ریال 
کارشناسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له مصطفی بهشتی خو به نشانی اصفهان 
– خ کاشانی – کوچه سیروس یک – شهید رضا یوسفی – بن الدن – ط سوم – پالک26 
صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 
موقع  به  آنرا  مفاد  ده روز  است ظرف  مکلف  علیه  ابالغ شد، محکوم  علیه  به محکوم 
به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32924 شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

 5 شعبه   93/9/16 تاریخ   1501 شماره  رای  موجب  به  1074/93ش5  شماره:   12/34
مهدی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
مظفری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و 165/000 ریال هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در 
واحد اجرای احکام از تاریخ تقدیم دادخواست 93/7/3 و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
کوی  خیابان مدرس –  قانونی در حق محکوم له محسن کریمی به نشانی اصفهان – 
اجرای  قانون  ماده 34  احکام.  اجرای  نیم عشر  احتساب  با  پالک223 صادر   – نرگس 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
 خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:32929 

شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
اخطار اجرایی

12/35 شماره: 93-894 به موجب رای شماره 1285 تاریخ 93/8/5 شعبه 5 شورای 
به  حافظی  حبیب  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل 
خواسته  اصل  ریال   36/000/000 پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 
و  لغایت وصول   93/4/15 تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  ریال   165/000 و 
پرداخت 2/633/000 ریال بابت قبوض مصرفی با احتساب نیم عشر اجرایی.مشخصات 
محکوم له: نعمت ا... پاکروان به نشانی اصفهان - خ صائب - جنب شهرداری ناحیه1- 
ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  پالک288. 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:32933 شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
 33 شعبه   93/5/29 تاریخ   890 شماره  رای  موجب  به  530/93ش33  شماره:   12/36
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای حمید 
ناروئی زاده به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ شش میلیون و پنجاه 
هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت دویست و پنجاه و پنج هزار ریال هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 86/3/18 
له  بانک مرکزی در حق محکوم  نرخ شاخص  آن طبق  ایصال  و  لغایت زمان وصول 
آقای علی هنری فر با وکالت خانم فرزانه طباطبائی فخار به نشانی اصفهان – سه راه 
سیمین – جنب پمپ بنزین – مجتمع آرش – طبقه4- واحد402 و نیم عشر در حق اجرای 
احکام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعالم نماید.م الف:32952 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  
ابالغ رای 

رسیدگی:  تاریخ   93/9/27-1588 دادنامه:  شماره   1293/93 پونده:  کالسه   12/37
خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  و سوم شورای  رسیدگی: شعبه سی  مرجع   93/9/20
نسیم  بست  بن  باهنر-  ک   – فجر  ک   – مفتح  خ   – شهر  ملک  نشانی  شکرالهی  رضا 
خوانده: سید کمال درخشنده نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 33/000/000 
ریال بابت یک فقره رسید عادی و 6 فقره سفته به انضمام مطلق خسارات. گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای رضا شکرالهی فرزند 
حسین به طرفیت آقای سید کمال درخشنده فرزند سید جواد به خواسته مطالبه مبلغ 
33/000/000 ریال بابت یک فقره رسید عادی و 6 فقره سفته به شماره خزانه داری 
764865)سری خ/1( و 764868 )سری خ/1( و 764867 )سری خ/1( و 764866 )سری 
خ/1( و 764869 )سری خ/1( و 764870 )سری خ/1( به انضمام مطلق خسارات قانونی 
با توجه به فتوکپی مصدق 6 فقره سفته به شماره خزانه داری کل فوق الذکر و یک فقره 
رسید عادی ضمیمه پرونده و اینکه خوانده با اطالع در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده 
و از دعوی مطروحه و مستند منسوب به خود هیچگونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و 
دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا دعوای خواهان را ثابت 
تشخیص داده مستندا به مواد 307و309 قانون تجارت و مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال بابت 
قابل  تاریخ تقدیم دادخواست )93/8/5(  از  تادیه  هزینه دادرسی و خسارات تاخیر در 
محاسبه در واحد اجرای احکام شوراها در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد.

م الف:32953 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/19-1930 دادنامه:  شماره   1513/93 پرونده:  کالسه   12/38
غالمرضا  فرزند  ترکی  منصور  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
کوی52- بن بست شهید ترکی  خ شریف شرقی –  خ امام خمینی –  نشانی: اصفهان – 
مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  حسینعلی  فرزند  مهرابی  سعید  خوانده: 
50/000/000 ریال طی یک فقره چک به شماره 539412-93/7/5 بانک ملی با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا 
قاضی  رای  مینماید.  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم 
آقای سعید  به طرفیت  ترکی  آقای منصور  اختالف: در خصوص دعوی  شورای حل 
مهرابی به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 539412 مورخ 
محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام  به  ملی  بانک  عهده  به   93/7/5
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه 
هیچگونه  و  نداشته  در جلسه رسیدگی حضور  قانونی  ابالغ  علی رغم  اینکه خوانده  و 

اعتراض نسبت به دعوی خواهان  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   165/000 و  آگهی  نشر  هزینه های  و 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/7/5( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان 
ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می نماید  اعالم  و  صادر 
بیست  ظرف  واخواهی  مهلت  اتمام  از  پس  و  می باشد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل 
میباشد.م الف:32959  اصفهان  محاکم عمومی حقوقی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل   روز 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی: مرجع   93/11/19-1951 دادنامه:  شماره   1514/93 پرونده:  کالسه   12/39 
غالمرضا  فرزند  ترکی  منصور  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشت  شعبه 
بست  بن   -  52 کوی   – شرقی  شریف  خ   – امام خمینی  خ   – اصفهان   نشانی: 
خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  حسینعلی  فرزند  مهرابی  سعید  خوانده:  ترکی  شهید 
 93/7/15-539413 شماره  به  چک  فقره  یک  طی  ریال   50/000/000 مبلغ   مطالبه 
بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات 
آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده 
مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای منصور ترکی فرزند غالمرضا به طرفیت آقای سعید مهرابی فرزند حسینعلی به 
 خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به شماره 539413 مورخ 93/7/15 
به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و 
علیه  بانک محال  توسط  پرداخت  گواهی عدم  و  ید خواهان  در  بقای اصول مستندات 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 
به  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  و 198و515و519و522  تجارت  قانون  310و313 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های 
نشر آگهی و 165/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف )93/7/15( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. م الف:32961 شعبه 8 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

شعبه   93/7/30 تاریخ   1273 شماره  رای  موجب  به  816/93ش12  شماره:   12/40
علی  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  12 شورای 
پورخلیلیان فرزند محمد به نشانی مجهول المکان  محکوم است به پرداخت مبلغ سیزده 
میلیون و دویست هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 114527-85/10/15 عهده 
بانک ملت بابت اصل خواسته و مبلغ 175/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 85/10/15 تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان سعید ابراهیمی آفارانی نشانی خ ش.خرازی – ک.ش فاضل 
– کوی )سلیمانی( – پالک28 صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:32967 شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اخطار اجرایی

12/41 شماره: 526/93 به موجب رای شماره 646 تاریخ 93/8/28 شعبه 27 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فتح اله رحیمی به 
بابت  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  مجهول المکان   نشانی 

اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از زمان طرح دادخواست )93/6/7( لغایت زمان وصول طلب در حق محکوم 
شیخ صدوق  له حیدر نریمانی دهنوی با وکالت محسن نریمانی به نشانی اصفهان – 
عشر  نیم  پرداخت  و  دوم  طبقه  ساختمان384-   – پارسا  مبل  گالری  جنب   – شمالی 
حق االجرا در حق دولت. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
استیفاء  و  اجرای حکم  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود  باشد و در صورتی  آن میسر  از  به  محکوم 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
حل  شورای  حقوقی   27 شعبه  م الف:32969  نماید.  اعالم  صریحا  ندارد،  مالی  اگر   و 

اختالف اصفهان  
ابالغ رأی

شعبه  رسیدگی:  مرجع   93/11/18-2016 دادنامه:  شماره   1687-93 کالسه:   12/42
 – اصفهان  نشانی:  به  طحانیان  جواد  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   14
واحد6- پ16  مجتمع میثاق –  ک. فرشاد –  ک. شهید پورمرادی –  خ.جابرانصاری – 
 27/500/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان  نشانی:  به  مهرابی  اصغر  خوانده: 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  کارشناسی  نظریه  طبق  ریال 
به صدور رای می نماید.  مبادرت  آتی  به شرح  اعالم و  را  اعضا شورا ختم رسیدگی 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای جواد طحانیان به طرفیت 
آقای اصغر مهرابی به خواسته مطالبه مبلغ 27/500/000 ریال طبق نظریه کارشناسی 
مورخ 93/10/1 به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و پانصد هزار ریال 
27/500/000 ریال معادل دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان بابت اصل خواسته 
و یکصد و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:32974 شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

12/43 کالسه: 93-1724 شماره دادنامه: 2039-93/11/25 مرجع رسیدگی: شعبه 14 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اصغر عباسی ولدانی نشانی اصفهان – شهرک 
نشانی  قبادی  حمید  خوانده:   D644پالک  – سوم  کوچه   – معرفت  خ   – عصر  ولی 
مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته به مبلغ سی میلیون ریال با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دعوی اصغر عباسی ولدانی به طرفیت حیمد قبادی به خواسته مطالبه مبلغ 
داری کل 576360و576361و576362  به شماره خزانه  میلیون ریال وجه سفته  سی 
خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  عنایت  با  قانونی  مطلق خسارات  انضمام  به 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
از هرگونه تعرض  ماندن خواسته  عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
مواد  استناد  به  لذا  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  مطروحه  دعوای  شورا  تکذیب  و 
307و309 قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه نشر آگهی از تاریخ 
تقدیم دادخواست 93/10/9 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای 
مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

م الف:32975 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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اجتماعی 

نتایج یک مطالعه جدید، اس��تفاده مک��رر از ضمیر اول 
شخص مفرد را به داشتن مش��کالت در روابط و میزان 

باالی افسردگی افراد مرتبط می کند.
محققان آلمانی دریافته اند افرادی ک��ه به طور مکرر از 
واژگان اول شخص مفرد مانند »من« و »خودم«استفاده 
می کنند، در مقایس��ه با اش��خاصی ک��ه از کلمه» ما« 
استفاده می کنند، بیش��تر محتمل اس��ت که مبتال به 
افس��ردگی و دارای مشکالت میان ش��خصی بیشتری 
باش��ند. در یک مطالعه که ب��ر روی 103 زن و 15 مرد 
انجام ش��د، این افراد مصاحبه ه��ای روان درمانی 60 تا 
90 دقیق��ه ای را در خصوص روابط، گذش��ته و درک از 
خودشان تکمیل کردند.99 درصد این سوژه ها بیماران 
یک کلینیک روان درمانی بودند که از مش��کالتی مانند 
اختالالت غذاخوردن گرفت��ه تا اضطراب رنج می بردند.

آن ها همچنین پرسشنامه هایی را در مورد افسردگی و 
رفتار میان شخصی شان پر کردند.

در این تحقیق که به رهبری یوهانز زیمرمان از دانشگاه 

کاس��ل آلمان انجام شد، دانش��مندان تعداد ضمیر اول 
شخص مفرد )من( و ضمیر اول شخص جمع )ما( مورد 
استفاده در مصاحبه ها را شمارش کردند.آن ها دریافتند 
سوژه هایی که بیشتر از لغات اول شخص مفرد استفاده 
کردند، از میزان باالتری از افس��ردگی رن��ج می بردند.

این افراد همچنین رفتارهای میان شخصی مشکل زای 

بیش��تری مانند جلب توجه، خودنمایی و عدم توانایی 
گذراندن اوقات به تنهایی را بروز دادند.

 در مقایس��ه، ش��رکت کنندگانی که از ضمایری مانند 
»ما«استفاده کردند، بیش��تر آنچه را که محققان سبک 
میان شخصی »س��رد« می نامند، نش��ان دادند.اما این 
سردی به عنوان راهی مثبت برای حفظ مرزهای روابط 
حین کمک به دیگران در صورت نیاز، عمل کرد. استفاده 
از ضمیر اول ش��خص مفرد خود را به عنوان یک هویت 
مجزا برجس��ته می کند، در حالی که ضمیر اول شخص 

جمع، بر جادادن خود در روابط اجتماعی تاکید دارد.
به گفته دانش��مندان، هنوز ش��واهدی مبنی بر این که 
استفاده بیشتر از ضمیر »من« واقعا منجر به افسردگی 
می شود، وجود ندارد، بلکه اس��تفاده مکرر احتماال این 
موضوع را که افراد چگونه خ��ود را می بینند و با دیگران 

ارتباط برقرار می کنند، منعکس می کند.
 Journal of Research in نتایج ای��ن تحقی��ق در

Personality انتشار یافت.

در حال آش��پزی هس��تید و بس��یار 
باعجله کار می  کنید که ناگهان بخار 
آب دست تان را می سوزاند و یا در اثر 
تماس با یک تابه داغ دچار سوختگی 
می ش��وید. بهتری��ن کار در چنی��ن 

مواقعی چیست؟
حتم��ا ش��نیده اید ک��ه بعضی ه��ا 
می گویند سریع روی محل سوختگی 
خمیر دندان بمالی��د، یا بعضی دیگر 
معتقدند مالیدن روغن جامد یا قرار 
دادن دست س��وخته در ظرف نمک 

موجب می شود پوست تاول نزند.
 اما علمی ترین روش در چنین مواقعی 
این اس��ت که بالفاصله با استفاده از 
آب س��رد یا یخ محل س��وختگی را 

خنک کنید.
پس سریع در یخچال را باز کنید. آب 
سرد روی دس��تتان بریزید تا خنک 

شود.
س��وختگی  پم��اد  از  اس��تفاده   
مانن��د پم��اد آلف��ا و پماد »س��یلور 
سولفات« هم بس��یار مفید است. اگر 
س��وزش و درد اذیت ت��ان می کن��د، 
اس��تامینوفن  ق��رص  نی��د   می توا

بخورید.
پزشکان معتقدند چون مواد موجود 
در خمی��ر دن��دان کنت��رل نش��ده 
هس��تند، می توانند موجب آس��یب 
پوس��تی ش��وند، هر چند که خمیر 
دندان نیز احس��اس خنکی در محل 
س��وختگی می دهد، اما بهتر اس��ت 
به منظور پیش��گیری از آسیب های 
 پوس��تی به هم��ان آب س��رد اکتفا 

کنید.
اس��تفاده از نمک یا روغن به منظور 
پیشگیری از تاول نیز باور غلطی است 

که در میان مردم رایج شده است. 
اس��تفاده از پماده��ای س��وختگی 
موجود ک��ه اس��تاندارد و مخصوص 
هس��تند،  مش��کل  ای��ن   رف��ع 
پ��س از خنک ک��ردن ف��وری محل 
سوختگی می تواند کمک کننده باشد.
اس��تفاده از یخ و آب س��رد را بعد از 
سوختگی، به همه کس��انی که هنوز 
باورهای غلط را قب��ول دارند، توصیه 

کنید.

از این پس تش��خیص ابتال ب��ه ویروس 
HIV با استفاده از قطعه ای ارزان قیمت 
که به تلفن هم��راه متصل می ش��ود با 
س��رعت و دقت قابل توجهی انجام پذیر 

است.
گروهی از دانش��مندان دانشگاه کلمبیا 
ای��ن قطعه جدی��د را که تنه��ا 34 دالر 
قیمت دارد با این هدف ساخته اند که با 
صرف هزینه ای اندک و سرعت عمل باال 
بتوان ابتال ب��ه HIV را در مراحل اولیه 
تش��خیص داده و بدین ترتیب به توسعه 

سالمت در جوامع انسانی کمک کرد.
ای��ن فن��اوری جدی��د در آزمایش��ات 
کلینیک��ی ص��ورت گرفت��ه،  در روواندا 
 ب��ا نتای��ج امیدوارکنن��ده ای هم��راه

 بوده است.
 دانشمندان موفق شدند تا با استفاده از 
این دستگاه کوچک که پس از اتصال به 
تلفن همراه هوشمند تنها به اندازه کف 
دس��ت ابعاد دارد چند قطره از خون زن 
بارداری را مورد تجزی��ه و تحلیل  دقیق 
قرار داده و ابتالی وی به HIV و وجود 
آنتی بادی های سیفیلیس در خون او را 

تشخیص دهند.
نتایج ای��ن یافته به جه��ت اهمیت قابل 
توجه و تأثیرگذاری که در توسعه سطح 
س��المت اجتماع��ی خواهد داش��ت در 

نشریه ساینس به چاپ رسیده است.

 این وسیله ارزان از قطعه یک بار مصرفی 
که بسیار ارزان قیمت است برای بررسی 
نمونه خون استفاده می کند. این فرآیند 
تنه��ا 15 دقیقه به طول م��ی انجامد؛  با 
این حال نتیجه آن بس��یار دقیق است. 
نمونه خونی که وارد این قطعه می شود 
با مواد شیمیایی موسوم به » واکنشگر« 
ترکیب می شود. این فرآیند در ریزکانال 
 ه��ای قطع��ه یک ب��ار مص��رف صورت

 می گیرد.
در این فرآیند ساده و س��ریع نانو ذرات 
طال و نقره نیز نق��ش دارند که در نهایت 
نتای��ج بررس��ی نمونه خون ب��ه صورت 
خودکار در حافظه تلفن همراه هوشمند 
ذخیره می شود و از این طریق پزشکان 
می توانند از وضعیت سالمت فرد مطلع 
شوند، حتی اگر در فاصله ای بسیار دور از 

وی قرار داشته باشند.

تشخيص ابتال به HIV با تلفن همراه در 15 دقيقهروی محل سوختگی خمير دندان نماليد

»منم منم«کننده ها افسرده اند

 مطاله سه رنگ اصلی
 در زندگی

مطالعه درباره رنگ مالحظات��ی را در زمینه های فیزیک، 
فیزیولوژی و روانشناسی پیش می آورد. علم فیزیک، توزیع 
انرژی طیفی نوری را که از یک س��طح صادر و یا به وسیله 
آن منعکس می شود، بررسی می کند )شاخه خاصی از آن 
به مطالعه جنبه های ش��یمیایی رنگیزه ها و رنگینه ها، در 
ارتباط با خواص رنگ ساز این مواد می پردازد(. فیزیولوژی، 
فرآیندهایی را که در چشم و مغز به هنگام تحریک ناشی 
از تجربه رنگ اتفاق می افتد، م��ورد مطالعه قرار می دهد. 
روانشناسی در مس��ائل آگاهی و ذهنیت نسبت به رنگ ، 
همچون عنصری از تجربه بصری ،  بحث می کند. اشتراک 
اصطالحات در این عرصه ها، غالبا ً بر دشواری درک مفاهیم 
می افزاید. مطالعه هن��ری رنگ نیز مقوله ای ج��دا از این 
مالحظات نیست، و به خصوص رویکرد روانشناختی رنگ 

در این زمینه اهمیت دارد.
روانشناسی رنگ ها

تئوری رنگ که مفاهیم فراوان، تعاریف مختلف و شیوه های 
کاربردی متعددی را دربر می گیرد و این اطالعات می تواند 
چندین کتاب را پر کند. آنچه در این مطلب بسیار مختصر 

می خوانید تنها چند مفهوم اولیه و مفید است. 
دایره یا چرخه رنگ

یک دایره رن��گ ابتدایی که در آن رنگ ه��ای قرمز، زرد و 
آبی وجود دارن��د، در واقع دایره رنگ س��نتی در هنرهای 
 Sir Isaac( تجسمی به شمار می آید. سر آیزاک نیوتون
Newton( در سال 1666 اولین نمودار رنگ دایره شکل را 
به وجود آورد. از آن زمان تا کنون، دانشمندان و هنرمندان 
به مطالعه و طراحی نمونه های متنوع و مختلف این مفهوم 
اولیه بوده ان��د. اختالف نظرهای متع��دد درباره صحت و 
برتری یک چیدمان نس��بت به دیگری، مدام موجب بروز 
مناقشاتی در این جمع شده است، اما در حقیقت هر دایره 
رنگی که ترتیب منطقی رنگ ه��ای خالص در آن رعایت 

شده باشد، موثق و قابل استفاده خواهد بود. 
رنگ های اصلی

در تئوری رنگ س��نتی، قرمز، زرد و آبی رنگ های اصلی 
هستند زیرا دانه های رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب 
هیچ رنگ دیگری به وج��ود نیامده و تمام رنگ های دیگر 
از ترکیبات مختلف این س��ه رنگ با یکدیگر به دست می 
آیند. رنگ های اصلی ، فرع��ی و ترکیبی رنگ های فرعی 
سبز، نارنجی و بنفش رنگ هایی هستند که از ترکیب رنگ 
های اصلی با یکدیگر حاصل می ش��وند. محل قرار گیری 
هر رنگ ثانویه در دایره رنگ، بین دو رنگ اصلی تش��کیل 

دهنده اش است. 
رنگ های ترکيبی

زرد- نارنجی، قرمز- نارنجی، قرمز- بنفش، آبی - بنفش، 
آبی- س��بز و زرد - س��بز. این رنگ ها از ترکیب یک رنگ 
اصلی با یک رنگ فرعی به وجود می آیند و در اینجا هم، در 

میان دو رنگ تشکیل دهنده خود قرار میگیرند. 
هماهنگی )هارمونی( رنگ

هماهنگی یا هارمونی به معنای»چیدمان مطبوع اجزاء یک 
کل« است و وجود آن در تمام مظاهر زندگی از موسیقی، 

شعر، رنگ یا حتی یک کیک زیبا، جلوه می کند. 
از نظر دیداری، هماهنگی، در چیزی است که موجب لذت 
چش��م می ش��ود. این هماهنگی بیننده را مجذوب کرده 
و احس��اس نظم و تعادل را در او ایج��اد می کند. هنگامی 
که چیزی ناهماهنگ اس��ت، یا خس��ته کننده اس��ت یا 
وحش��تناک. از طرفی هارمونی بیش از حد نیز به ترکیبی 
بسیار مالیم و نچسب تبدیل می شود و بیننده را آن طور 
که باید مج��ذوب و عالقمن��د نمی کن��د و بالعکس عدم 
حضور آن نیز تصویری به وجود می آورد که هیچ چشمی 
تحمل دیدن آن را ندارد. مغز انسان هر چیزی را که قابلیت 
سازماندهی نداشته و نامفهوم باش��د، پس می زند. عمل 
دیدن به حضور یک ساختار منطقی نیاز دارد و هماهنگی 
رنگی می تواند این عالقه به دیدن و حس تعادل را به وجود 
بیاورد.به طور خالصه، یکپارچگی مفرط موجب تحریک 
ناپذیری و پیچیدگی مفرط موجب تحریک بیش از اندازه 

مغز می شود. تعادل پویا، نتیجه حضور هماهنگی است. 
چند قاعده کلی در ایجاد هارمونی رنگی

همانطور که گفتیم، تئوری های رن��گ و هارمونی رنگی 
متعددی وجود دارند. ما در اینجا ب��ه معرفی چند فرمول 

ابتدایی در به کار گیری رنگها میپردازیم.
 چيدمان بر اساس همجواری رنگ ها

 ،Analogous Colors رنگ های همجوار )پیوسته( یا
به هر دسته س��ه تایی از رنگ هایی گفته می شود که در 
دایره رنگ کنار یکدیگر قرار گرفته اند. مانند زرد-سبز، زرد 
و زرد نارنجی. معموال در چنین ترکیب هایی، یک رنگ از 

نظر مقدار، بر دو رنگ دیگر برتری دارد.
چيدمان بر اساس رنگ های مکمل  

رنگ های مکمل آنهایی هستند که در دایره رنگ، درست 
در مقابل یکدیگ��ر قرارگرفته ان��د. مانند قرمز و س��بز یا 
قرمز- بنفش و زرد - سبز. همانطور که در تصویر مشاهده 
میکنید، درجات مختلف زرد - س��بز در برگها، هماهنگی 
زیبایی ب��ا رنگ ه��ای قرمز-بنفش گل، ایج��اد کرده اند. 
رنگهای مکمل باالترین درجه تباین )کنتراس��ت( و ثبات 

را به وجود می آورند. 
چيدمان بر اساس طبيعت

طبیعت، بهترین نقطه شروع برای درک و ایجاد هارمونی 
رنگی است. در تصویر باال مالحظه می کنید که زرد، سبز 
و قرمز چه نقش هماهنگی ایجاد ک��رده اند و این ترکیب 
متناسب، لزوما در دو مورد قبل نمی گنجد، اما زیبا و قابل 

اجرا است.

شاید باور نکنید، اما طبق گفته دکتر مارگارت 
میش��ل، دکترای جراح��ی ده��ان و دندان، 
بسیاری از افراد حتی قبل از خواب هم دندان 
های خود را مس��واک نمی زنن��د! همچنین 
اغلب آنها، در ط��ول روز فقط برای یک وعده 
و آن هم ب��رای 10 ثانیه دندان ه��ای خود را 

مسواک می کنند.
در واقع، الزم اس��ت که حداق��ل روزی دو بار 
دندان های خود را به خوبی مس��واک بزنید. 
تمیز کردن بی��ن دندان ه��ا با ن��خ دندان و 
همینطور پاک کردن س��طح زبان با استفاده 

از مس��واک و زبان پاک کن نیز توصیه می ش��ود. باقی مانده 
م��واد غذایی در بی��ن دندان ه��ا و روی زبان، ن��ه تنها بوی 
بد دهان  را ناش��ی می ش��ود، بلک��ه منجر به ب��روز عوامل 
 جدی تری مانن��د پالک و بیم��اری های لث��ه و دندان نیز 

می شود.
مشکالت دندان که درمان نشده اند

در صورتی که دندان و یا لثه های شما مشکل دارند،  در اولین 
فرصت به دندانپزش��ک مراجعه کرده و  مشکالت را بهبود 
دهید. دکتر میشل در مورد این مشکالت اخطار می دهد و 
می گوید: تقریباً هر ضایعه دندانی، می تواند بوی بد دهان  را 

در آینده منجر شود.
یک دندان عقل نیمه در آمده که تمیز کردن باقیمانده مواد 
غذایی از کناره های آن مشکل است و یا یک آبسه ساده، می 
توانند در مدتی کوتاه تبدیل به یکی از مهمترین دالیل بوی 

بدن دهان شما شوند.
یکی از مهمترین دالیل بوی بد دهان  نیز، بیماری های لثه 
هستند. بس��یاری از افراد تا وقتی که متوجه بوی بد دهان  
خود نشوند، از ضایعاتی که در لثه شان در حال وقوع است، 

آگاهی ندارند.
مراجعه مک��رر و منظم ب��ه دندانپزش��ک در فواصل زمانی 
مشخص ) مثاًل هر شش ماه یک بار(، سالمت دهان و دندان 
و پیشگیری از بوی بد دهان  ، را برای شما به ارمغان می آورد.

خشکی دهان
بزاق دهان، اثرات غذاهای باقیمانده و همچنین باکتری هایی 

که از هوا وارد دهان می شوند را پاک می کند. در صورتی که 
دهان شما خشک باشد، پالک ها شروع به رشد بر روی دندان 
ها می کنند. عالوه بر این، به تدریج مش��کالت بیشتری نیز 
برای دندان های شما به وجود می آیند که  در نهایت بوی بد 

دهان  را نیز باعث می شود.
تنفس، مصرف برخ��ی دارو ها و بیماری ه��ای غدد بزاقی، 
ممکن است از دالیل خشکی دهان باشند. اگر می خواهید 
دهانی خوشبو داشته باشید، باید مراقب خشکی دهان خود 
باش��ید. مصرف مایعات ، خصوصاً پس از صرف غذا،  بسیار 
توصیه می شود. در صورتی که احساس می کنید، خشکی 
دهان شما غیرعادی است، بهتر است برای معاینه به پزشک 

و دندانپزشک خود مراجعه کنید.
سينوس، مخاط بينی و لوزه ها

چنانچه مشکالت سینوس��ی دارید، ممکن است که مخاط 
آلوده به گلو برس��د و در اثر تنفس در آنجا انباشته شود. در 
این صورت، این ترشحات انبار شده، بوی بسیار بدی را از گلو 
به دهان انتقال می دهند. همچنی��ن بنا به گفته های دکتر 
میشل، مواد غذایی و باکتری هایی که در لوزه های شما گیر 
می کنند نیز می توانند از عوامل بوی بد دهان  باشند. در این 
صورت ممکن است اثرات تورم در لوزه ها قابل مشاهده نیز 
باشد که الزم است برای معالجه، هر چه زودتر به متخصص 

گوش و حلق و بینی مراجعه کنید.
مشکالت معده

بازگشت اسید معده به سمت باال و ورود آن به دهان یکی از 

دالیل بوی بد دهان  است. دکتر میشل توضیح می 
دهد که ریفالکس معده، م��ی تواند عالوه بر بوی 
بد دهان  ، منجر به حساس��یت دن��دان ها در برابر 
 س��رما و گرما و همچنین بیماری های سینوسی 

شود.
غذا خوردن قبل از خواب و بد خوابیدن از عواملی 
هس��تند که می توانند منجر ب��ه ریفالکس معده 
ش��وند. اما اگر موارد مش��کوکی نیز در این زمینه 
وجود دارند که ش��ما را آزار می دهند، بهتر است 
برای حل مشکل به یک متخصص گوارش مراجعه 

کنید.
سيگار

بوی سیگار، به اندازه کافی بد هست، اما نقش سیگار در بوی 
بد دهان  ، بسیار زیاد است. وقتی سیگار اینقدر برای ریه های 
شما مضر است، تصور کنید چه مشکالتی را می تواند برای 

دهان و دندان های شما به وجود آورد.
دهان شما، اولین جایی اس��ت که دود سیگار به آن وارد می 
شود و همین مساله آسیب های زیادی را به دهان شما وارد 
می کند که از جمله آنها می توان به خشکی دهان، بیماری 

های لثه و عفونت های دهانی و سینوسی، اشاره کرد.
اگر ش��ما در حال ترک س��یگار هس��تید، بد نیس��ت که از 
دندانپزش��ک خود نیز در خص��وص دریاف��ت برنامه هایی 
در خصوص ترک س��یگار و درمان های ضدس��یگار، کمک 

بخواهید.
دندان های مصنوعی

دندان های مصنوعی، اغلب در بوی بد دهان  نقش داشته اند. 
اما در اغلب موارد، دلیل این بوی بد، عدم مراقبت صحیح از 

این دندان هاست.
دکتر میش��ل در خصوص این دندان ها م��ی گوید: دندان 
مصنوعی، هرگز جایگزین دندان های ما نمی ش��وند و می 
توانند محل مناسبی برای رشد قارچ ها، پالک ها و باکتری 

ها باشند.
در خصوص نحوه نگهداری از دندان های مصنوعی از دندان 
پزشک خود سوال کنید. عالوه بر آن باید توجه داشته باشید 
که الزم است هر پنج تا هفت سال، دندان های مصنوعی خود 

را عوض کنید.

7 دليل رایج بوی بد دهان

عادات بد در بهداشت دهان و دندان
 دانستنی های باورنکردنی

 از همه چيز و همه جا
1- قبل از س��ال 1941 اثر 
انگش��ت به عنوان مدرک 
در دادگاه پذیرفته نمی شد.

2- در آمریکا میزان فوالد 
اس��تفاده ش��ده در تهی��ه 
تش��تک در بطری ه��ای 
نوش��ابه بیش��تر از ف��والد 
به کار رفت��ه در تهیه بدنه 

اتومبیل هاست.
3- ی��ک تانکر بزرگ که کامال پر باش��د و در ح��ال حرکت با 
سرعت عادی باشد، حداقل به بیست دقیقه زمان برای متوقف 

شدن احتیاج دارد.
4- به طور متوسط یک انسان در طول زندگی خود در حدود 

44 پوند گرد و خاک را تنفس می کند.
5- در هر سه دقیقه یک انسان روی کره زمین اعالم می کند 

که بشقاب پرنده دیده است.
6- در ایال��ت میش��یگان زنان ب��دون اجازه ش��وهران خود 

نمی توانند موهایشان را کوتاه کنند.
7- تنها 55 درص��د مردم آمریکا می دانند که خورش��ید یک 

ستاره است.
8- فندک قبل از کبریت اختراع شده است.

9- در طراحی خانه بیل گیت��س از کامپیوترهای مکینتاش 
استفاده شده است.

)سیستم عامل مکینتاش رقیب ویندوز مایکروسافت است(
10- در هر روز تقریبا نیم��ی از جمعیت آمریکا در حال رژیم 

گرفتن هستند.
11- یک هواپیمای کوچ��ک می تواند به صورت معکوس و به 

عقب نیز پرواز کند.
12- بی��ش از 50 درصد مردم جهان تا به حال نه با کس��ی از 

طریق تلفن حرف زده اند و نه کسی به آنها زنگ زده است.
13- یکی از مواد تشکیل دهنده دینامیت بادام زمینی است.

14- پارچه کتان در زمان خیس بودن، س��خت تر و مقاوم تر 
است.

15- پیژامه در هندوس��تان به عنوان یک لباس پوش��یدنی 
مرسوم در بیرون از خانه شناخته می شود.

16- یک کوس��ه از طریق ش��نیدن ضربان قلب، طعمه خود 
)ماهی( را پیدا می کند.

17- ماهی قزل آال می تواند پرش هایی به ارتفاع حدود 2متر 
داشته باشد.

18-در ایالت اوهایو دادن بسته ش��یرینی با وزن بیش از 50 
پوند به کسی غیر قانونی و جرم محسوب می شود.

19- اگر ف��ردی به جای حرک��ت در پیاده رو در یک مس��یر 
 س��خت و کثی��ف حرک��ت کن��د، 7درص��د بیش��تر کالری

 می سوزاند.
20- گفته می ش��ود که باغبانی بهترین کار برای س��الم نگه 

داشتن سالمتی استخوان هاست.
21- نوع��ی ماهی ب��ه نام آبن��وس در گلوی خ��ود دندان در 

می آورند.
22- فندق برزیلی پیش از نامیده شدن کش��ور برزیل به نام 

»برزیل« به این نام خوانده می شده است.
23- یک المپ 75 وات بیشتر از سه المپ 25 وات نور تولید 

می کند.
24-سوسک ها س��ریع ترین جانوران ش��ش پا می باشند. با 

سرعت یک متر در ثانیه.
25-خرگوش ها و طوطی ها بدون نیاز به چرخاندن سر خود 

قادرند پشت سر خود را ببینند.
26-کرگدن ها قادرند سریعتر از انسان ها بدوند.
27-هیچ پنگوئنی در قطب شمال وجود ندارد.

28-مادر و همس��ر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده 
اند.

29-کانادا یک واژه هندی به معنی »روستای بزرگ«  است.
30-10 درص��د وزن بدن انس��ان )ب��دون آب( را باکتری ها 

تشکیل می دهند.
31-11 درصد جمعیت جهان را چپ دس��تان تش��کیل می 

دهند.
32-از هر 10 نفر، یک نفر در سراسر جهان در جزیره زندگی 

می کند.
98-33 درصد وزن آب از اکسیژن تشکیل یافته است.

34-یک اس��ب در طول یک س��ال 7 برابر وزن بدن خود غذا 
مصرف می کند.

35-رشد دندان های سگ آبی هیچگاه متوقف نمی شود.
36-قلب وال ها تنها 9 بار در دقیقه می تپد.

37-چیتا قادر است در حداکثر سرعت خود گام هایی به طول 
8 متر بر دارد.

38-ش��امپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص 
دهند اما میمون ها نمی توانند.

39-عمر سنجاقک ها تنها 24 ساعت  است..
40-مدت زمان گردش سیاره عطارد به دور خود دو برابر مدت 

زمان گردش آن به دور خورشید است.
 41-روش��نایی ق��رص کام��ل م��اه 9 براب��ر ه��الل م��اه

است.
 42-ی��ک خ��رس بالغ ق��ادر اس��ت با س��رعت یک اس��ب

 بدود.
43-قلب یک جوجه تیغی در حالت عادی 190 بار در دقیقه 
می زند ک��ه در دوران خواب زمس��تانی به 20 ب��ار در دقیقه 

کاهش می یابد.

دانستنی 
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